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Indledning 

Staten, amtskommunerne, kommunerne og de enkelte lokalsamfund 

har alle et ansvar for at fremme udviklingen i landdistrikterne. Staten 

er med til at sætte nye initiativer i gang med en række støtteordnin-

ger, der bl.a. fremmer erhvervsudvikling, uddannelse og kultur- og 

fritidsaktiviteter på landet. 

For den enkelte borger, forening, virksomhed, myndighed eller institu-

tion kan det imidlertid være vanskeligt at danne sig et overblik over 

disse ordninger. Det har derfor gennem en længere periode været et 

udbredt ønske, at der blev produceret en oversigt over de statslige 

støtteordninger af relevans for landdistrikterne. Indenrigs- og Sund-

hedsministeriet har derfor taget initiativ til udarbejdelsen af en over-

sigt over nationale og EU-støtteordninger med relevans for landdi-

strikterne. 

Det er håbet, at denne publikation kan give inspiration til og vejlede 

bl.a. foreninger og lokale grupper i lokalsamfundet i forbindelse med 

nye projekter og aktiviteter i landdistrikterne. Statslige støtteordninger 

kan dog ikke gøre dette alene. Det er en forudsætning for en fortsat 

positiv udvikling i de danske landdistrikter, at amtskommunerne, 

kommunerne og de mange mennesker, som er engagerede i landdi-

strikternes udvikling, selv bidrager til at udvikle levedygtige landdi-

strikter, så der blandt andet sikres gode beskæftigelsesmuligheder og 

varierede service-, kultur- og fritidstilbud. 
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Denne publikation er en opdateret udgave af publikationen ”Projekter 

i landdistrikterne – statslige støtteordninger”, som udkom i juli 1996. 

Publikationen omfatter en række tilskudsordninger til støtte af projek-

ter der gennemføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, 

myndigheder og institutioner i landdistrikterne eller på anden måde 

vedrører landdistrikterne. Publikationen omfatter således ikke alle 

støtteordninger, der kan støtte projekter m.v. i landdistrikterne. Desu-

den kan mange af de ordninger, der er omtalt i publikationen, også 

støtte projekter m.v. uden for landdistrikterne.  

Publikationen beskriver de enkelte støtteordninger opstillet efter em-

neområde. Beskrivelsen af ordningerne omfatter så vidt muligt føl-

gende seks punkter: Formål, målgruppe, støtte, nærmere beskrivelse, 

andre oplysninger samt ansøgning. 

Bagerst i publikationen er en alfabetisk liste over alle støtteordninger-

ne. Det fremgår endvidere hvilke af støtteordningerne, som er forbe-

holdt et bestemt geografisk område, og hvilke der er landsdækkende. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal understrege, at der løbende 

sker ændringer i de enkelte støtteordninger. Der bør derfor altid ind-

hentes yderligere oplysninger om ordningerne, inden en ansøgning 

fremsendes. Dette gælder specielt for Kulturministeriets støtteord-

ninger, hvoraf flere var under omlægning på udgivelsestidspunktet. 

Publikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem Beskæftigel-

sesministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, 
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Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrati-

on, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Vi-

denskab, Teknologi og Udvikling, Socialministeriet, Statsministeriet, 

Trafikministeriet, Undervisningsministeriet og Økonomi- og Er-

hvervsministeriet. De enkelte ministerier har forfattet beskrivelsen af 

deres egne støtteordninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 

efterfølgende redigeret og sammenskrevet publikationen. 

Redaktionen er afsluttet ved årsskiftet  2002/2003. 
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1. Beskrivelse af de enkelte støtteordninger 
Dette hovedafsnit beskriver de enkelte støtteordninger opstillet efter 

emnegrupperne: Arbejdsmiljø, miljø og energi; beskæftigelsesfrem-

me; byfornyelse, boligforbedring, og bygningsfredning; erhvervsstøt-

te; kultur- og fritidsaktiviteter; sociale og forebyggende aktiviteter; 

sundhed; tværgående ordninger; samt uddannelse og efteruddannel-

se.

Beskrivelsen af ordningerne omfatter så vidt mulig følgende forhold: 

Formål, målgruppe, støtte, nærmere beskrivelse, andre oplysninger 

samt ansøgning. 

rbejdsmiljø, miljø og energi 

Energiforskningsprogrammet, EFP 

Formål: At støtte forskning og udvikling der fremmer 

en bedre udnyttelse af energiformerne, nye 

energiteknologier, bedre og billigere energi-

indvindingsmetoder og energibesparelser med 

henblik på at forbedre Danmarks energisitua-

tion på en økonomisk og miljømæssig forsvar-

lig måde samt til fremme af dansk energieks-

A
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port og deltagelse i internationalt energiforsk-

ningssamarbejde. 

Målgruppe: Private og offentlige virksomheder, selskaber 

og forskningsinstitutioner. 

Støtte: Støtte gives i form af tilskud. Der er på finans-

loven for 2003 afsat 39,7 mill. kr. til tilskud. 

Beskrivelse: Energiforskningsprogrammet støtter projekter, 

der muliggør en målrettet forskning og udvik-

ling inden for følgende områder: 

• Olie og naturgas 

• Miljøvenlig el- og varmeproduktion 

• Vindenergi. 

• Bygninger og solenergi. 

• Energieffektivitet i produkter og indu-

strielle processer 

• Energi og samfund. 

Hertil kommer visse nye teknologiområder 

som f. eks. brændselsceller. 

Projekter kan omhandle produktion og forde-

ling af energi, energibesparelser og forskellige 

støtteteknologier. Der lægges vægt på projek-

ter, der fremmer realiseringen af dansk ener-

gipolitik, herunder begrænsning af miljøbe-

lastningen. 
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Projekter under 2 årsværk vil normalt ikke 

kunne opnå støtte. Der lægges vægt på sam-

arbejde mellem flere parter. 

For offentlige institutioner kan der ydes op til 

100% støtte til projekter af særlig interesse, 

mens der for private virksomheder normalt 

kun dækkes op til 50% af projektomkostnin-

gerne. 

Ansøgning: Der skal benyttes en særlig ansøgningsformu-

lar med vejledning. Der er en fast årlig ansøg-

ningsfrist. Det er muligt herudover at ansøge 

løbende for projekter, såfremt der foreligger 

særlig begrundelse for ikke at afvente den år-

lige runde.

Yderligere oplysninger samt udlevering af 

ansøgningsmateriale kan fås ved 

henvendelse til: 

Energistyrelsen 

3. kontor 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Tlf.: 33 92 67 00 

Fax: 33 11 47 43 
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Program for renere produkter mv. 

Formål: Program for renere produkter m.v. skal styrke 

udvikling og afsætning af renere produkter og 

serviceydelser.  

Målgruppe:  Tilskud kan søges af virksomheder, selskaber, 

foreninger, organisationer og offentlige myn-

digheder. 

Støtte: Der er i 2003 afsat 66 mio. kr. til ordningen. 

Budgetoverslaget for 2004 er 62,2 mio. kr., for 

2005 72,5 mio. og for 2006 79 mio. kr. Heraf 

er  43,5 mio. kr. tilbageførte CO2-afgifter, som 

fortrinsvis skal målrettes fremstillingsvirksom-

hed. 

Beskrivelse: Programmet består af tre tilskudsordninger: 

1) Udviklingsordningen giver tilskud til projek-

ter indenfor rammerne af Miljørådets årlige 

prioriteringsplan. 

2) Miljøkompetenceordningen giver fremstil-

lingsvirksomheder tilskud til at opbygge 

miljøkompetence. 
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3) Miljømærkefremmeordningen giver frem-

stillingsvirksomheder tilskud til at miljø-

mærke udvalgte produktgrupper. 

Der kan ydes tilskud til projekter, der forebyg-

ger miljøbelastninger fra alle dele af produk-

ters livscyklus. Programmet skal endvidere 

styrke udviklingen af systemer, der kan for-

bedre håndteringen af det affald, der opstår 

gennem produkternes livscyklus - herunder 

genanvendelse. 

Andre oplysninger: Mere information om program for renere pro-

dukter findes på: www.mst.dk. 

Ansøgning: Program for Renere Produkter omfatter flere 

ordninger, hvoraf nogle kan søges løbende og 

andre udbydes med bestemte frister. Til alle 

ordninger har Miljøstyrelsen udarbejdet vej-

ledningsmaterialer. De kan alle læses under 

fagområdet renere teknologi på www.mst.dk. 

Ansøgninger sendes til: 

Miljøstyrelsen 

Miljørådet for renere produkter mv. 

Strandgade 29 
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1401 København K 

Tlf.: 32 66 01 00 

Fax: 32 66 04 79 

Statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidaf-

gift i visse virksomheder med et stort energifor-

brug 

Formål: At beskytte konkurrenceevnen i de mest 

energiintensive virksomheder. Der kan med 

ordningen ydes tilskud til dækning af visse 

virksomheders udgifter til CO2-afgift. Forud-

sætningen herfor er, at virksomhederne indgår 

en aftale med Energistyrelsen om effektivise-

ring af energiforbruget.  

Målgruppe: Virksomheder, der udfører energiforbrugende 

processer, som er medtaget på den såkaldte 

procesliste (eller hvis energiforbrug opfylder 

det såkaldte promsgrundlag). F.eks. er op-

varmning af væksthuse med et overdækket 

areal på mindst 200 m2 medtaget på procesli-

sten ligesom destillering af alkohol, fremstilling 

af papir og pap. 



16

Støtte: Tilskuddet udgør en procentandel af CO2 af-

giften.  

Beskrivelse:  Tilskudsordningen indgår i CO2-afgiftspakken, 

der sigter mod opfyldelse af målsætningen om 

reduktion af CO2-udledningen med 20% af 

1988-udledningen inden år 2005.  For at kun-

ne indgå en aftale om energieffektivisering og 

dermed opnå tilskud skal virksomheden im-

plementere et energiledelsessystem efter 

særlige retningslinier, som skal verificeres af 

et godkendt certificeringsbureau, og gennem-

føre et antal særlige undersøgelser. Alle iden-

tificerede energieffektiviseringsprojekter, der 

har en simpel tilbagebetalingstid under 4 år, 

skal gennemføres. Før indgåelse af aftalen er 

virksomhedens mål og nøgletal til forhandling. 

En aftale løber typisk i en 3-årig periode. Ord-

ningen rummer mulighed for, at flere virksom-

heder indgår fællesaftaler.  

Ansøgning: Der kan indhentes nærmere oplysninger om 

ordningen på nedenstående adresse: 

Energistyrelsen 

15. kontor  

Amaliegade 44 
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1256  København K 

Tlf.: 33 92 67 00   

Fax: 33 11 47 43 

E-mail: ens@ens.dk 

Statstilskud til energibesparende foranstaltninger i 

pensionisters boliger 

Formål: Tilskudsordningen omfatter tilskud til energi-

besparende foranstaltninger i varmetillægs-

modtagende pensionisters boliger. Pensioni-

ster har generelt et større varmeforbrug end 

gennemsnittet, bl.a. fordi de bebor den ældste 

del af bygningsmassen. Tilskudsordningen gi-

ver derfor mulighed for at opnå væsentlige 

energibesparelser og komfortforbedringer i 

pensionisternes boliger. 

Målgruppe: Der gives tilskud til boliger, der bebos af pen-

sionister, som modtager varmetillæg. Tilskud 

gives til boliger i bygninger, der anvendes lov-

ligt til helårsbeboelse. 

Støtte:  Der ydes tilskud til udgifter til energibesparen-

de foranstaltninger og til energikonsulenthono-

rar. Tilskud ydes med 50% af de samlede ud-
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gifter inkl. moms. Tilskuddet kan ydes flere 

gange til samme bolig og kan maksimalt i alt 

udgøre 25.000 kr. pr. bolig. Tilskuddet kan ik-

ke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte ef-

ter anden lovgivning.  

Beskrivelse:  Følgende udgifter til arbejder er tilskudsberet-

tigede: 

• Energibesparende foranstaltninger i 

henhold til positivliste 1 og 2. 

• Energibesparende foranstaltninger 

ifølge energimærkede bygningers 

energiplan. 

• Nødvendige følgearbejder. 

• Energikonsulenthonorar. 

• Teknisk rådgivning og bistand. 

Liste 1 omfatter følgende tilskudsberettigede 

energibesparende foranstaltninger: Isolering 

af tage og lofter, gulve og ydervægge, tætning 

af fuger, opsætning af forsatsruder på vinduer 

med et lag glas, isolering af varmeanlæg og 

montering af automatik. Endvidere gives der 

tilskud til andre energibesparende foranstalt-

ninger, som anbefales af en energikonsulent. 



19

Liste 2 omfatter følgende tilskudsberettigede 

energibesparende foranstaltninger: Isolering 

af uisoleret ydervæg bag radiatorer, tætning af 

vinduer og yderdøre, tætning af utætte sam-

linger i ydervægge, opsætning af forsatsrude 

på vinduer med 1 lag glas og montering af au-

tomatik. Lejere, boligtagere og andelshavere 

kan få tilskud til energibesparende foranstalt-

ninger, der er omfattet af liste 2. 

Andre oplysninger: Tilskudsordningen administreres af kommu-

nerne. Den kommunale forvaltning i den 

kommune, hvor boligen er beliggende, kan 

derfor besvare spørgsmål angående tilskud.  

Ansøgning: Ansøgning om tilskud indsendes til kommu-

nalbestyrelsen i den kommune, hvor boligen 

er beliggende. Ansøgningen skal udfærdiges 

på særlige skemaer, som kan rekvireres hos 

kommunen. 
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Tilskud til elproduktion og tilskud til kompensation 

af decentrale kraftvarmeværker 

Formål: At støtte den produktion der sker ved natur-

gasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, 

naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduk-

tion eller ved affaldsbaseret kraftvarmepro-

duktion. 

Målgruppe: Det er hovedsagelig virksomheder, kommuner 

og offentlige institutioner, der kan modtage til-

skud. 

Støtte: Der er på finanslov for 2003 afsat 328 mill. kr. 

til tilskud til elproduktion og 18,3 mill. kr. til til-

skud til kompensation af decentrale kraftvar-

meværker. 

Beskrivelse: Der ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh for el, der 

fremstilles ved naturgasbaseret decentral 

kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret indu-

striel kraftvarmeproduktion eller ved affalds-

baseret kraftvarmeproduktion. Dog ydes der 

10 øre pr. kWh el til værker med en eleffekt på 

3 MW og derunder samt værker, hvor der i 

forbindelse med værkets etablering også er 



21

etableret ny kollektiv varmeforsyning (bar-

marksværker).  

Naturgasbaserede decentral kraftvarmværker, 

der modtager 7 øre pr. kWh vil i særlige tilfæl-

de kunne opnå et supplerende tilskud på 

maksimalt 3 øre pr. kWh (Tilskud til kompen-

sation af decentrale kraftvarmeværker). 

For industriel kraftvarmeproduktion er ydelsen 

af tilskuddet begrænset til en periode på 6 år 

regnet fra idriftsættelsen af det enkelte anlæg. 

Dog ydes der tilskud i en periode på 8 år for 

elproduktion på industrielle kraftvarmeværker 

med en samlet elkapacitet på 4 MW og der-

under. 

Der har tidligere været ydet tilskud til elpro-

duktion i forbindelse med vedvarende energi. 

Tilskuddet til el fremstillet ved vindkraft ophør-

te pr. 16.8.1999. Tilskuddet til el fremstillet 

ved øvrig vedvarende energi ophørte pr. 

1.1.2001. Disse tilskud er i stedet omlagt til et 

pristillæg på elafregningsprisen til elproducen-

ten. 
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Andre oplysninger: Tilskud til elproduktion administreres af Ener-

gistyrelsen, Told og Skat samt elselskaberne. 

Tilskud til kompensation af decentrale kraft-

varmeværker administreres af Energistyrel-

sen.

Ansøgning: Vedrørende tilskud til elproduktion: Tilskuds-

berettigede elproducenter skal anmelde sig til 

registrering hos Told & Skat. Yderligere op-

lysninger fås ved henvendelse til det lokale el-

selskab eller Told- og Skatteregionen. 

Vedrørende tilskud til kompensation af decen-

trale kraftvarmeværker: Ansøgning fremsen-

des til Energistyrelsen. 

Generel information om ordningerne kan fås 

hos

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 
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Tilskud til lægivende og biotopforbedrende be-

plantninger 

Formål: Lægivende og biotopforbedrende beplantnin-

ger anlægges med det formål at give læ for 

jordbrugsarealer/og eller virke som forbindel-

seslinjer i landskabet og øge andelen af små-

biotoper på jordbrugsbedrifter. Det er endvide-

re et formål at bevare, beskytte og forbedre 

miljøet, arealerne som naturressource, jord-

bunden, landskabet og den genetiske diversi-

tet. 

Målgruppe: Tilskud kan søges af ejere eller forpagtere af 

jordbrugsbedrifter - individuelle projekter - 

samt af sammenslutninger af ejere og forpag-

tere (plantningslaug) – kollektive projekter. 

Støtte: Tilsagnsrammen for 2002 er på 20,7 mill. kr. 

Beskrivelse: Tilskud kan ydes til ejere eller forpagtere samt 

til sammenslutninger af ejere og forpagtere 

(plantningslaug), der anlægger og vedligehol-

der: 

• Hegn, som er sammenhængende be-

plantninger af træer eller buske bestå-

ende af mindst 75% løvfældende plan-
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ter med 1-7 planterækker og ikke er 

over 10 meter brede, og/eller 

• Småbeplantninger, som er bevoksnin-

ger på mindre end 0,5 ha eller under 

20 meter brede og bestående af 

mindst 75% løvfældende planter. 

Beplantningerne skal opretholdes og vedlige-

holdes i mindst 15 år. Der skal ved placerin-

gen af beplantningerne tages hensyn til plan-

lægningsmæssige, fredningsmæssige, miljø- 

og naturmæssige, kulturhistoriske og land-

skabsmæssige interesser. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af: 

Landsforeningen De Danske 

 Plantningsforeninger 

 Landbocentret 

 Hjortsvangen 3

7323 Give

Tlf.: 79 71 71 71 

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-

delse til Landsforeningen eller på Landsfor-

eningens hjemmeside: 

www.laeplant.dk/doc/index.html
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Ansøgning: Ansøgning indsendes til: 

Landsforeningen De Danske  

 Plantningsforeninger 

 Landbocentret 

 Hjortsvangen 3

7323 Give

Ansøgning kan fås ved henvendelse til Lands-

foreningen eller på Landsforeningens hjem-

meside: 

www.laeplant.dk/doc/index.html
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eskæftigelsesfremme 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-

tions Brobyggerordning 

Formål: Puljen skal fremme private arbejdsgiveres 

tilskyndelse til at ansætte ledige med anden 

etnisk baggrund end dansk.  

Puljen stiller midler til rådighed til frikøb af en 

medarbejder, der kan hjælpe med tilpasning 

på arbejdspladsen. Herunder skal brobygge-

ren bl.a. hjælpe den ansatte flygt-

ning/indvandrer med at forstå kulturen på en 

dansk arbejdsplads, virksomhedens normer, 

værdier og arbejdsgange, ligesom brobygge-

ren skal hjælpe den pågældende i relation til 

forholdet til kollegaer. 

Målgruppe: Private virksomheder, der har ansat en flygt-

ning/indvandrer, som var dagpengeberettiget 

medlem af en a-kasse eller kontakthjælps-

modtager tilmeldt AF ved ansættelsen. 
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Støtte: Ansøgerkredsen er arbejdsformidlingen og 

kommuner. Interesserede virksomheder kan 

rette henvendelse til AF eller den lokale kom-

mune med henblik på at blive omfattet af ord-

ningen. Der kan søges om midler til frikøb af 

medarbejder i op til 30 timer. 

Puljen er i 2003 på 13 mill. kr.  

Andre oplysninger: Ordningen administreres af kommuner og AF. 

Ansøgning: Kommuner og AF kan indgive ansøgning til 

Integrationsministeriet på et særligt ansøg-

ningsskema. Forud for en ansøgningsrunde 

fremsendes ansøgningsskema og informati-

onsmateriale til samtlige kommuner og AF.  

 Ansøgning sendes til: 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-

tegration 

2. Integrationskontor 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Tlf.: 33 92 33 80 

Fax:  33 11 12 39 
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-

tions Isbryderordning 

Formål: Isbryderordningen skal fremme etniske minori-

teters integration på det danske arbejdsmar-

ked.  

Målgruppe: Ordningen retter sig mod offentlige og private 

virksomheder, der ikke har erfaring med at 

beskæftige personer fra etniske minoriteter. 

Støtte: Isbryderordningen giver løntilskud til virksom-

heder til at aflønne én nyansat flygtning eller 

indvandrer, der har gennemført en kompeten-

cegivende arbejdsmarkedsuddannelse, er-

hvervsuddannelse, mellemlang eller videre-

gående uddannelse. En isbryder skal kunne 

tale og skrive dansk på det niveau, som jobbet 

kræver, og være umiddelbart kvalificeret til 

jobbet. 

Tilskudskriterierne er ændret i forhold til tidli-

gere og tilskuddet på 50% af lønnen skal nu 

gives i forhold til begyndelseslønnen efter 

gældende overenskomst på det enkelte fag-

område, dog maximalt 11.000 kr. pr. måned i i 

alt 6 måneder. Kravet til de etniske minoriteter 
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er, at de skal være dagpengeberettigede med-

lemmer af en a-kasse eller kontanthjælpsmod-

tagere tilmeldt AF. Personen skal have været 

ledig i 2 måneder inden for de seneste 8 må-

neder for at komme i betragtning under Isbry-

derordningen.  

Andre oplysninger: Ordningen administreres af AF. 

Ansøgning: Virksomheder, der ønsker at blive omfattet af 

ordningen, skal kontakte det regionale AF-

kontor, der også kan hjælpe med at finde en 

isbryder. 
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Pulje til nedbrydning af barrierer for beskæftigelse 

af indvandrere og flygtninge  

Formål: Puljen skal fremme beskæftigelse af ind-

vandrere og flygtninge gennem forsøgs-, 

analyse-, informations- og 

udviklingsaktiviteter.  

Målgruppe: Offentlige myndigheder, organisationer, virk-

somheder, foreninger mv.

Støtte: Der kan ydes tilskud til forsøgs-, analyse-, 

informations- og udviklingsaktiviteter. 

Andre oplysninger:  Puljen administreres af 2. integrationskontor i 

Integrationsministeriet. 

Ansøgning: Der indgives ansøgning til Integrationsministe-

riet. Der er ikke knyttet specifikke ansøgnings-

frister eller ansøgningsskema til puljen. 

Meddelte støttebeløb vil helt eller delvist 

komme til udbetaling mod indsendelse af do-

kumenteret regnskab og rapport over gen-

nemførte aktiviteter og opnåede resultater. 

Regnskabet udarbejdes på baggrund af en 

revisionsinstruks, der tilsendes ansøgeren på 

tidspunktet for afgivelse af tilsagn om støtte. 
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Afhængig af de enkelte projekters karakter 

kan Integrationsministeriet eventuelt knytte 

andre betingelser til støtten. 

 Ansøgning sendes til: 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-

tegration 

2. Integrationskontor 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Tlf.: 33 92 33 80 

Fax:  33 11 12 39 

E-mail: inm@inm.dk 
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yfornyelse, boligforbedring og 

bygningsfredning 

Aftalt boligforbedring 

Formål:  Loven er et supplement til den offentlige by-

fornyelse og giver ejere og lejere i private ud-

lejningsejendomme muligheder for at få til-

skud i forbindelse med forbedringsarbejder af 

ejendomme. 

Målgruppe:  Ejere og lejere i private udlejningsejendomme. 

Støtte: Tilskuddet består i, at lejerne får refunderet en 

del af de lejeforhøjelser, der følger af de for-

bedringsarbejder, som ejere og lejere har kun-

net blive enige om. 

I den nye lov, der trådte i kraft den 1. januar 

2003, yder staten et tilskud til lejeforhøjelsen i 

9 år. De første 5 år er tilskuddet på 50%, 

hvorefter den nedtrappes med 10% om året. 
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Beskrivelse: I beboede private udlejningsejendomme skal 

ejere og lejere indgå en skriftlig aftale. Initiati-

vet kan tages af både udlejer og lejer(e). I 

tomme private udlejningsejendomme eller ved 

erhvervslejemål, der omdannes til beboelse, 

er det alene udlejer, der har initiativet. 

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger kan læses i Erhvervs- 

og Boligstyrelsens vejledning ”Vejledning til le-

jere og udlejere for aftalt bolig-forbedring”, 

som kan fås gratis ved henvendelse til styrel-

sen, tlf.: 3546 6000 eller kan hentes på styrel-

sens hjemmeside www.ebst.dk

Ansøgning: Når ejeren og lejerne har indgået en aftale om 

gennemførelse af forbedringsarbejder og hus-

lejeforhøjelse, skal de ansøge om tilskud på et 

ansøgningsskema, som indsendes til kommu-

nalbestyrelsen, og som kan rekvireres hos 

kommunen eller fra styrelsens hjemmeside 

www.ebst.dk
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Byfornyelsesforsøg 

Formål: Forsøgsbestemmelserne i byfornyelsesloven 

har til formål at fremme forskning, oplysning, 

rådgivning og planlægning for såvel den byg-

nings- som den helhedsorienterede byfornyel-

se.

Målgruppe: Private virksomheder, konsulenter, rådgivere, 

branche-organisationer, forskningsinstitutio-

ner, amter, kommuner og privatpersoner. 

Støtte: Der ydes hel eller delvis dækning til de for-

søgsudgifter, der er forbundet med et projekt. 

Tilskudsstørrelsen afhænger bl.a. af projektty-

pen og muligheder for medfinansiering f.eks. 

fra ansøgeren eller andre tilskudsordninger. 

Der er ikke sat maksimum på hvor stort til-

skud, der kan søges til det enkelte projekt. Det 

samlede årlige støttebeløb fastsættes på det 

enkelte års finanslov og er i 2003 på ca. 9 mill. 

Ønsker en kommune at gennemføre et forsøg 

i forbindelse med en konkret beslutning om 

bygnings-fornyelse har den mulighed for at 

opnå ekstraordinær byfornyelses-ramme og 

øget statsrefusion til forsøgsudgifterne efter 

skriftlig ansøgning. 
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Beskrivelse: Erhvervs- og Boligstyrelsen vil fra 2003 priori-

tere projekter inden for følgende indsatsområ-

der: 

• Fremtidens boliger. 

• Byens arkitektur og bymiljø. 

• Erhverv og byudvikling i forbindelse 

med byfornyelse. 

• Byggeprocesser, samarbejde og 

organisering. 

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås hos: 

Erhvervs- og Boligstyrelsen 

 Boligmarkedet 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Tel. 3546 6000 

Fax 3546 6001 

 www.ebst.dk 

Ansøgning:  Der skal ikke anvendes et specielt ansøg-

ningsskema. Ansøgningen med beskrivelse af 

forsøgsprojektet og anførelse af det ansøgte 

beløb sendes til Erhvervs- og Boligstyrelsen 

(se ovenfor). Det kan anbefales at kontakte 

styrelsen inden fremsendelse af ansøgning. 
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Bygningsforbedringsudvalg 

Formål:  At give tilskud til istandsættelses- og vedlige-

holdelsesarbejder på beboelsesbygninger, der 

er fredede/bevaringsværdige eller beliggende 

i landsbyer/landdistrikter. Bestemmelserne 

gælder også for forsamlingshuse. 

Målgruppe: Ejere af ovennævnte bygninger. Det er den 

enkelte kommune, der beslutter, om der skal 

nedsætte et bygningsforbedringsudvalg i 

kommunen. 

Støtte: Den enkelte byggesag kan støttes med op til 

2/3 af udgifterne til de støtteberettigede arbej-

der og ydes som rente- og afdragsfrie lån til 

ejer. 

Den offentlige støtte deles ligeligt mellem stat 

og kommune, idet kommunen afsætter byg-

ningsforbedringsudvalgets midler over den 

kommunale ramme til bygningsfornyelse. I år 

2000 blev der på landsplan uddelt støtte for 

15,4 mill. kr. 

Beskrivelse: Bygningsforbedringsudvalg kan yde støtte til: 
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• Bygninger der helt eller delvis anven-

des til beboelse samt forsamlingshuse 

og lignende beliggende i landsbyer og 

landdistrikter. 

• Fredede og bevaringsværdige bygnin-

ger der helt eller delvis anvendes til 

beboelse, uanset beliggenhed. 

Støtten kan ydes til ombygningsarbejder på 

klimaskærm og til afhjælpning af kondemnab-

le forhold. 

Andre oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning "Byg-

ningsforbedringsudvalg - vejledning til kom-

muner og udvalg", som kan fås ved henven-

delse til styrelsen, tlf. 3546 6000 eller fra sty-

relsens hjemmeside, www.ebst.dk.

Ansøgning: Ejeren ansøger skriftligt det kommunale byg-

ningsforbedrings-udvalg om støtte. Godkendte 

projekter indberettes af kommunen til det in-

ternet-baserede administrations- og indberet-

ningssystem BOSSINF. 
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Bygningsfornyelse 

Formål: Formålet med den offentligt støttede byg-

ningsfornyelse er først og fremmest boligsoci-

al, at skabe velfungerende boliger og boligom-

råder gennem istandsættelse og ombygning 

af boliger, der er væsentlig nedslidte. Desu-

den søges de økologiske, ressource- og mil-

jømæssige samt arkitektonisk rigtige løsninger 

fremmet, samt at beboere og ejere inddrages i 

planlægning og gennemførelse. 

Målgruppe: Lov om byfornyelse indebærer, at det er den 

enkelte kommune, der lokalt tager initiativ til, 

planlægger og gennemfører byfornyelse. 

Støtte: Støtte- og finansieringssystemet, der er inde-

holdt i loven, omfatter kontante, offentlige til-

skud og erstatninger. 

Beskrivelse: Der skelnes mellem følgende indsatser: 

• Rydningsarbejder. 

• Istandsættelse og modernisering af 

beboelsesejendomme. 

• Etablering af friarealer i beboelsesom-

råder. 
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• Nybyggeri af boliger i begrænset om-

fang til erstatning af bygninger, der 

nedrives. 

Der kan opnås offentlig støtte i varierende 

grad til de forskellige indsatser. 

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås hos: 

Erhvervs- og Boligstyrelsen 

 Boligmarkedet 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Tel. 3546 6000 

Fax 3546 6001 

 www.ebst.dk 

Ansøgning:  På grundlag af den samlede årlige bevilling til 

byfornyelse tildeler  Erhvervs- og Boligstyrel-

sen de enkelte kommuner en vejledende in-

vesteringsramme fastsat efter objektive krite-

rier mellem de enkelte kommuner. De enkelte 

kommuner kan herefter hjemtage tilsagn til by-

fornyelsesprojekter via det elektroniske admi-

nistrations- og indberetningssystem BOS-

SINF. 
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Forbedring af boligforholdene for udviklings-

hæmmede og fysisk handicappede (BOSIM) 

Formål: Puljens formål er at forbedre boligforholdene, 

herunder indhold og aktiviteter og forebygge 

social isolation, for udviklingshæmmede og 

fysisk handicappede. 

Målgruppe: Ansøgerkredsen er kommuner, amtskommu-

ner, organisationer og foreninger. 

Støtte: Puljen kan søges for 2 år ad gangen. 11,2 

mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Der kan søges støtte til ombygning, tilbygning 

og modernisering af eksisterende bygninger, 

aktiviteter i og udenfor boligen, kursus- og ef-

teruddannelse af medarbejdere til gavn for 

målgruppen. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariatet admi-

nistrerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 33 92 92 50. Te-
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lefonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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rhvervsstøtte 

Afsætningsfremme 

Formål:                   Formålet med ordningen er at fremme afsæt-

ningen af fisk og opsøge nye afsætningsmu-

ligheder for fiskerivarer og akvakulturproduk-

ter. 

Formålet er herunder især at understøtte af-

sætningen af kvalitetsprodukter, afsætningen 

af underudnyttede arter samt afsætningen af 

produkter fremstillet under særlig hensynta-

gen til miljømæssig bæredygtighed. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til offentlige eller private in-

stitutioner, myndigheder samt organisationer 

inden for fiskerierhvervet. 

Støtte: Til projekter af kollektiv interesse kan der ydes 

tilskud på 100% af de godkendte tilskudsbe-

rettigede udgifter, heraf 50% fra EU og 50% 

fra den danske stat. Den statslige støtte kan 

helt eller delvist erstattes af andre offentlige 
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midler. Til projekter som Direktoratet for Fø-

devareErhverv ikke skønner har  kollektiv inte-

resse, ydes der tilskud på 20% af de godkend-

te tilskudsberettigede udgifter, heraf 15% fra 

EU og 5% fra den danske stat. Den statslige 

støtte kan erstattes eller suppleres med andre 

offentlige midler, som udgør op til 25% af de 

tilskudsberettigede udgifter. Der er ikke i øje-

blikket afsat midler til projekter, der ikke skøn-

nes at have kollektiv interesse. 

For ordningen vedr. afsætningsfremme er den 

samlede nationale og EU ramme for 2002 på 

20 mill. kr.

Beskrivelse: Tilskud kan ydes til: 

• Certificering og mærkning af produkter, 

navnlig kvalitetsprodukter. 

• Markeds- og forbrugerundersøgelser. 

• Afsætningsvejledning. 

• Afsætnings- og informationskampag-

ner.   

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 
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Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning: Ansøgningsskema kan rekvireres hos:  

Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 

Ansøgning kan også findes på Internet: 

www.dffe.dk / publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

Bygning af fiskerfartøjer 

Formål: Formålet med tilskudsordningen er at fremme 

bæredygtig, kvalitetsorienteret og effektiv ud-

nyttelse af fangstressourcerne ved tilskud til 

bygning af fiskerfartøjer. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til registrerede erhvervsfiske-

re samt registrerede selskaber berettiget til at 
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drive erhvervsfiskeri efter §§ 14 og 16 i 

fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999. 

Støtte: Til anbefalede projekter ydes tilskud på 20% 

af de tilskudsberettigede omkostninger, heraf 

15% fra EU og 5% fra den danske stat. For 

nybygningsordningen er den samlede nationa-

le og EU ramme for 2002 på 60 mill. kr. 

Beskrivelse: Der kan ydes 20% i tilskud til hele nybygnin-

gen, hvis der udtages 30% mere kapacitet, 

end der indsættes. Hvis der udtages samme 

kapacitet, som der udtages, ydes 20% til sær-

skilte investeringer, der særligt tilgodeser kva-

litetsmæssig behandling af fisken, søsikker-

hed og et miljøvenligt fiskeri. Det vides endnu 

ikke, hvorvidt der gennemføres nybygnings-

ordninger i årene 2003-2006. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 
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Centerkontraktordningen  

Formål:  Formålet med centerkontraktordningen er at 

danske virksomheder gennemfører flere inno-

vative projekter, at  erhvervslivet i højere grad 

udnytter den know-how og kompetence, lan-

dets vidensinstitutioner ligger inde med, og at 

de teknologiske serviceinstitutter styrker deres 

erhvervsrettede kompetence og øger deres 

markedsorientering. 

Målgruppen: I en centerkontrakt samarbejder en eller flere 

virksomheder, et eller flere teknologiske ser-

viceinstitutter og en eller flere forskningsinsti-

tutioner. Det er et ufravigeligt krav, at mindst 

én virksomhed deltager. Der kan være tilfæl-

de, hvor der ikke findes et egnet teknologisk 

serviceinstitut på det aktuelle erhvervs- eller 

teknologiområde. Her kan centerkontrakten i 

udgangssituationen tegnes af kun virksomhe-

der og forskningsinstitutioner. Det skal dog 

være en hensigt, at der bliver etableret en 

teknologisk servicefunktion som resultat af 

centerkontrakten. 

Støtte:  Kriterierne for at opnå medfinansiering til en 

centerkontrakt er at: Centerkontrakten skal lø-
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se et konkret udviklingsbehov hos de delta-

gende virksomheder. Det er endvidere et krav, 

at virksomhedernes andel udgør mindst 50% 

af de samlede aktiviteter i kontrakten, og at 

virksomhederne selv finansierer deres egen 

deltagelse. Andre virksomheder end de, der 

deltager i centerkontrakten, skal have gavn af 

den viden, der opbygges. Det er derfor et 

krav, at Centerkontrakten skal opbygge en 

kommercielt orienteret know-how i den tekno-

logiske service, som kan komme andre virk-

somheder til gode. Endvidere er det et krav, at 

de teknologiske serviceinstitutter finansierer 

mindst 25% af egne aktiviteter. 

Centerkontraktordningen skal via medfinan-

siering af aktiviteter gøre det økonomisk mu-

ligt for forskningsinstitutionerne og de tekno-

logiske serviceinstitutter at deltage. Virksom-

hederne kan derimod ikke opnå medfinansie-

ring fra Centerkontraktordningen. 

Beskrivelse: I centerkontrakter arbejder virksomheder, 

forskningsinstitutioner og teknologiske ser-

viceinstitutioner sammen om strategiske ud-

viklings- eller forskningsprojekter, der har et 

kommercielt sigte. Centerkontrakterne skal 
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bygge bro, så virksomhederne får direkte ad-

gang til de nyeste resultater indenfor forskning 

og teknologisk udvikling. Centerkontrakterne 

skal understøtte konkrete fornyelser i danske 

virksomheder ved at forene de bedste kræfter 

inden for dansk erhvervsliv, forskning og tek-

nologisk service.  

Ansøgning: Ansøgningsvejledning m.v. findes på web-

adressen www.vtu.dk.

Andre oplysninger: Ordningen administreres af Ministeriet for Vi-

denskab, Teknologi og Udvikling, Bredgade 

43, 1260 København K, Tlf.: 33 92 97 00. 

Demonstrationsprojekter, miljøvenligt landbrug 

(MVJ og økologi) 

Formål:  Formålet er at vise de praktiske muligheder i 

forbindelse med miljøvenlige jordbrugsforan-

staltninger eller økologisk jordbrugsprodukti-

on, og at udbrede kendskabet til disse drifts-

former for dermed at motivere flere landmænd 

til at vælge de miljøvenlige jordbrugsforan-

staltninger eller omlægning til økologisk jord-

brugsproduktion.
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Målgruppe:  Den primære målgruppe er landmænd. Til-

skud kan søges af jordbrugere eller sammen-

slutninger af jordbrugere, der opfylder særlige 

regler. Tilskud kan desuden søges af private, 

faglige sammenslutninger, hvis medlemmer 

driver jordbrugsbedrifter, der opfylder de på-

gældende krav. 

Støtte: Der kan søges om op til 100% tilskud til de 

omkostninger, der er nødvendige for gennem-

førelsen af projektet. Tilsagnsrammen for 

2003 forventes at blive 23,6 mill. kr. 

Beskrivelse:  Der kan ydes tilskud til demonstrationsprojek-

ter inden for:  

• Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 

• Økologisk jordbrugsproduktion 

• Økologisk frugt- og bæravl 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og 

Økologikontoret. 

Ansøgning:  Direktoratet for FødevareErhverv 

 Miljø- og Økologikontoret 

 Kampmannsgade 3

1780 København V.  

Tel.: 33 95 80 00 



50

Ansøgning fremsendes til Direktoratet for Fø-

devareErhverv. Der anvendes ikke ansøg-

ningsskemaer.  

Vejledning om ordningen kan også findes på 

Internettet:  

www.dffe.dk/publikationer.

Den Jysk-fynske IT-korridor 

Formål: Den jysk-fynske IT-korridor tager udgangs-

punkt i to overordnede målsætninger:  

• At udvikle og styrke forsknings- og ud-

viklingssamarbejdet mellem erhvervsli-

vet og de regionale IT-videnmiljøer 

med udgangspunkt i særlige regionale 

spidskompetencer inden for IT.  

• At styrke formidlingen og nyttiggørel-

sen af avanceret viden om IT fra de 

regionale IT-videnmiljøer til det jysk-

fynske erhvervsliv med særlig fokus på 

de virksomheder, som ikke ligger i 

umiddelbar nærhed af videnmiljøerne. 
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Målgruppe: Virksomheder med konkrete behov for avan-

ceret ny viden om IT, og videninstitutioner, der 

kan levere dette. Som ansøgere accepteres 

kun videninstitutioner i Jylland og på Fyn, der 

har indgået forpligtende aftaler med virksom-

heder. 

Støtte: Der ydes støtte til videninstitutioner, der opfyl-

der retningslinjerne for støtte til projekter un-

der IT-korridoren. Se nedenfor. 

Beskrivelse: Under IT-korridoren yder på IT-området fire 

gange årligt til og med 2005 støtte til tværre-

gionale udviklings- og formidlingsprojekter 

mellem videninstitutioner, lokale uddannelses-

institutioner for videregående uddannelser og 

erhvervslivet.  

Intentionen er at skabe nye og mere direkte 

adgangsveje for virksomhederne til ny og best 

practice viden om IT - uafhængigt af virksom-

hedernes geografiske placering. Målsætnin-

gen skal nås gennem fremme af tværregiona-

le projekter mellem virksomheder, jysk-fynske 

forsknings- og videninstitutioner og evt. ud-

dannelsesinstitutioner for videregående ud-
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dannelser med særlig kompetence inden for 

IT. 

De enkelte projekter under IT-korridoren skal 

tage udgangspunkt i virksomhedernes konkre-

te behov for viden om IT, og et centralt mål 

skal være at tilføje nye muligheder for samar-

bejde mellem erhvervslivet og de eksisterende 

forsknings, viden- og uddannelsesinstitutioner. 

Projekterne skal understøtte udvikling, formid-

ling og nyttiggørelse af ny viden om IT gen-

nem et tæt samarbejde mellem virksomhe-

derne og de deltagende forsknings-, viden- og 

uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse er 

det vigtigt, at især mindre virksomheder får 

hurtig og direkte adgang til ny viden om IT - 

og gennem deltagelse i projekter under IT-

korridoren kan medvirke til at viden, f.eks. 

gennem efter- og videreuddannelser, bearbej-

des og målrettes i forhold til deres konkrete 

behov.  

Projekterne under IT-korridoren skal således 

bidrage til at sikre: 

1. At formidlingen af ny og best practice viden 
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om IT til virksomhederne styrkes - herunder 

også i forhold til de virksomheder, som ikke 

ligger i umiddelbar nærhed af forsknings- og 

videninstitutioner. 

2. At forskning og uddannelse inden for IT 

fremmes og gøres anvendelsesorienteret og 

målrettet i forhold til erhvervslivets behov. 

3. At forsknings-, viden- og uddannelsesinsti-

tutionerne med særlig kompetence inden for 

IT i højere grad får en aktiv og opsøgende rol-

le som samarbejdspartnere i forhold til virk-

somhederne.  

4. At der udvikles og udbydes nye og relevan-

te efter- og videreuddannelser inden for IT, 

der er i overensstemmelse eller på forkant 

med erhvervslivets efterspørgsel og kompe-

tencebehov.  

5. At virksomhedernes adgang til IT understøt-

tes i forhold til deres behov for udvikling af nye 

processer, produkter, markeder, medarbej-

derkompetencer og/eller organisation.  
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Andre oplysninger: Yderligere oplysninger kan findes på 

www.vtu.dk.

Ansøgning: Henvendelse vedrørende Den Jysk-fynske IT-

satsning rettes til: 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 

Udvikling 

Bredgade 43 

1260 København K 

Telefon 33 92 97 00 

Erhvervsinnovatør-initiativet 

Formål: At fremme dansk erhvervslivs udviklingsmu-

ligheder ved, at fremme udvikling i mindre 

danske virksomheder gennem erhvervsinno-

vatør-projekter. Erhvervsinnovatør-projekterne 

skal styrke udveksling af viden mellem videre-

gående uddannelsesinstitutioner og udvikle 

kompetencer og førleder-erfaring hos 

erhvervsinnovatørerne. 

Målgruppe: Erhvervsinnovatør-initiativet henvender sig til 

mindre danske virksomheder, til personer med 

minimum en bachelorgrad og til videregående 
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danske uddannelsesinstitutioner. Virksomhe-

den skal overholde EU's regler for statsstøtte 

og må max. have 50 ansatte. Uddannelsesin-

stitutionen skal som minimum udbyde uddan-

nelser på bachelorniveau. 

Støtte: Kriterier for at opnå medfinansiering til et er-

hvervsinnovatør-projekt er, at projektet er et 

sammenhængende udviklingsprojekt på et 

centralt område for virksomheden, herunder 

skal projektet have nyhedsværdi og kommer-

cielt sigte for virksomheden. Projektet skal ha-

ve en varighed af 18 måneder og derudover 

have relevans for den forskning og/eller ud-

dannelse, der foregår på uddannelsesinstituti-

onen. Erhvervsinnovatøren må ikke forud for 

igangsættelsen af projektet være ansat i den 

virksomhed, hvor projektet ønskes gennem-

ført. 

Erhvervsinnovatør-projekter, som får tilsagn 

om tilskud, vil opnå medfinansiering efter føl-

gende retningslinjer: Virksomheden modtager 

et fast tilskud på max. 50% af lønnen til er-

hvervsinnovatøren. For tiden udgør løntil-

skuddet kr. 9.000 pr. måned, eller i alt kr. 

162.000 i 18 måneder. Uddannelsesinstitutio-
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nen modtager et fast beløb til frikøb af en 

medarbejder i 150 timer, der skal vejlede er-

hvervsinnovatøren i dialog med dennes ar-

bejdsplads. 

Disse tilskud skal ikke tilbagebetales. Til gen-

gæld må det pågældende projekt ikke samfi-

nansieres med andre offentlige finansierings-

midler. 

Beskrivelse: Initiativet omfatter et samarbejde mellem en 

mindre dansk virksomhed, én innovatør og en 

videregående uddannelsesinstitution omkring 

et erhvervsrettet udviklingsprojekt. Det kan 

være udvikling af fx en teknologi, et design el-

ler en ydelse. Erhvervsinnovatøren ansættes 

med løn i virksomheden og forventes at gen-

nemføre projektet i virksomheden. Erhvervs-

innovatøren får til projektet tilknyttet to vejle-

dere, én fra uddannelsesinstitutionen og én 

fra virksomheden. Institutionen og virksomhe-

den kan frit tilknytte andre medarbejdere til 

projektet efter behov.  

Ansøgning: Vejledning og ansøgningsskema findes på 

web-adressen www.erhvervsinnovator.dk.
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Andre oplysninger: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling Sekretariatet for Erhvervsinnovatør-

initiativet, Bredgade 43, 1260 København K,  

Tlf.: 72 26 65 95. 

Etablering og modernisering af akvakulturanlæg 

Formål:     Formålet med tilskudsordningen er at bidrage 

til akvakulturerhvervets udvikling i såvel mil-

jømæssig som økonomisk bæredygtig retning 

samt at fremme muligheden for at producere 

fisk og fiskerivarer af høj kvalitet. 

Målgruppe:             Tilskud kan søges af ejere og forpagtere af 

akvakulturanlæg. Såvel personer som selska-

ber kan søge. 

Støtte:                 De samlede tilskudsberettigede udgifter skal 

mindst udgøre 200.000 kr. Til godkendte pro-

jekter udgør tilskuddet 20% af de tilskudsbe-

rettigede udgifter, heraf 15% fra EU og 5% fra 

den danske stat. 

For akvakulturordningen er den samlede nati-

onale og EU ramme 10 mill. kr. i 2002. 
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Beskrivelse:               Tilskud kan ydes til: 

• Opførelse, erhvervelse og modernise-

ring af bygninger udelukkende i forbin-

delse med akvakulturanlæg. 

• Forbedring af sundheds- og hygiejne-

tilstanden. 

• Anlæg til forbedring af vandrensning 

og –cirkulation. 

• Forbedring af miljøforholdene. 

• Arbejdsbåde, erhvervelse af nyt udstyr 

og nye maskiner udelukkende bestemt 

til akvakulturproduktion. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning:                Ansøgningsskema og vejledning kan rekvire-

res hos  

Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 



59

tlf. 33 95 80 00 

Ansøgningsskema og vejledning kan også 

findes på Internet: www.dffe.dk /publikationer. 

Ansøgning med bilag stiles til Direktoratet for 

FødevareErhverv og indsendes i 2 eksempla-

rer gennem Fødevareregion Vejle, Sektion for 

Akvakultur, Dianavej 3, 7100 Vejle. 

Innovationsmiljøer 

Formål: At skabe nye virksomheder på grundlag af 

innovative idéer. 

Målgruppe: Iværksættere som har en idé til et produkt og 

ønsker at starte egen virksomhed, samt opfin-

dere og forskere som har en idé til et produkt, 

der kan udnyttes kommercielt, men som de 

ikke selv ønsker at producere. 

Støtte: Der ydes støtte inden for et maksimum på 

750.000 kr. i støtteværdi til innovative 

iværksættere, der ønsker at starte egen virk-

somhed, samt til opfindere, som stiler mod 

indgåelse af en licensaftale. 
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Beskrivelse: Såfremt en projektidé ved en forundersøgelse 

vurderes at kunne føre til kommerciel udnyt-

telse og i øvrigt opfylder betingelserne, kan 

der tilbydes rådgivning og finansiel støtte til 

det videre arbejde med projektet med henblik 

på enten at starte egen virksomhed eller at 

opnå en licensaftale med en eksisterende 

virksomhed. Den finansielle støtte er begræn-

set til 750.000 kr. i støtteværdi, beregnet efter 

EU’s regler for beregning af støtteværdi. Inden 

for denne beløbsgrænse skal projektet udvik-

les med henblik på at tiltrække privat kapital til 

den videre udvikling mod skabelse af en virk-

somhed eller alternativt indgåelse af licensaf-

tale. Disse aktiviteter kan omfatte udarbejdel-

se af forretningsplan, markedsundersøgelser, 

patentansøgning, dokumentation af tekniske 

muligheder, modelopbygning, opsøgning af 

virksomheder samt assistance ved licensfor-

handlinger.  

Ordningen omfatter tillige en public service, 

hvor iværksættere, opfindere eller forskere 

kan henvende sig for at få hjælp til en forelø-

big vurdering af idéens eller opfindelsens ny-

hedsværdi og kommercielle muligheder samt 
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rådgivning om, hvordan idéen bedst omsættes 

til handling. 

Andre oplysninger: Innovationsmiljøordningen administreres af 8 

innovationsmiljøer for Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling. Public service 

administreres dog alene af Teknologisk Inno-

vation A/S. Yderligere oplysninger om ordnin-

gen kan ses på web-adressen www.vtu.dk

Ansøgning: Henvendelse vedrørende innovationsmiljø-

ordningen rettes til et af følgende innovati-

onsmiljøer: 

BioVision A/S 

Kogle Allé 2 

2970 Hørsholm 

Telefon 45 16 04 44 

Telefax 45 16 04 55 

E-mail: info@bioteknologisk.dk 

CAT-Symbion Innovation A/S 

Fruebjergvej 3 

2100 København Ø 

Telefon 39 17 97 00 

Telefax 39 17 99 00 

E-mail: info@symbion.dk 
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DTU Innovation A/S 

Bygning 402 

Danmarks Tekniske Universitet 

2800 Lyngby 

Telefon 45 25 61 27 

Telefax 45 93 61 23 

E-mail: dtu-innovation@innovation.dk 

HIH Development A/S 

Industrivej Syd 1 

7400 Herning 

Telefon 96 27 01 00 

Telefax 96 27 01 09 

E-mail: innovation@HIH-development.dk 

NOVI Innovation A/S 

Niels Jernes Vej 10 

Postboks 8330 

9220 Aalborg Ø 

Telefon 96 35 45 00 

Telefax 96 35 45 99 

E-mail:novi@novi.dk 

Syddansk Innovation A/S 

Forskerparken Fyn 

Forskerparken 10 
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5230 Odense M 

Telefon 63 15 71 00 

Telefax 63 15 72 00 

E-mail: innofyn@innofyn.spo.dk 

Teknologisk Innovation A/S 

Gregersensvej 

Postboks 141 

2630 Taastrup 

Telefon 72 20 28 00 

Telefax 72 20 28 02 

E-mail: tekinno@teknologisk.dk 

Østjysk Innovation A/S 

Forskerparken 

Gustav Wieds Vej 10 

8000 Århus C 

Telefon 86 20 20 00 

Telefax 86 19 62 18 

E-mail: inno@innovation.sp-aarhus.dk 

Henvendelse til Public service kan dog alene 

rettes til:  

Teknologisk Innovation A/S 

Gregersensvej 

Postboks 141 
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2630 Taastrup 

Telefon 72 20 28 00 

Telefax 72 20 28 02 

E-mail: tekinno@teknologisk.dk 

Investeringer i fiskerihavnes faciliteter 

Formål: Formålet med ordningen er at fremme udvik-

lingen i fiskerihavne og fiskerisektoren ved at 

forbedre faciliteter og tjenesteydelser, der til-

bydes fiskerne og fiskerierhvervet. Ordningen 

skal særligt bidrage til at forbedre kvalitet og 

produktivitet i forbindelse med landing, hånd-

tering, transport og afsætning af fangsterne, 

og medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og 

sikkerheden i fiskerihavnene.  

Målgruppe: Tilskud kan ydes til offentlige myndigheder 

eller private personer, der ejer eller driver fi-

skerihavne, samt til organisationer, private 

virksomheder eller grupper af brugere inden 

for fiskerisektoren. Offentlige myndigheder 

omfatter her også offentligt ejede virksomhe-

der, og private personer omfatter privat ejede 

virksomheder.
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Støtte: De tilskudsberettigede investeringer skal 

mindst udgøre 100.000 kr. 

Til godkendte projekter ydes tilskud på 20% af 

de tilskuds-berettigede investeringer, heraf 

15% fra EU og 5% fra den danske stat. Til-

skuddet fra staten kan erstattes med andet of-

fentligt tilskud op til max. 25%. 

Offentlige investeringer og investeringer af 

kollektiv interesse kan finansieres med 50% 

tilskud fra EU og 50% fra den danske stat. 

Den statslige støtte kan helt eller delvist er-

stattes af andre offentlige midler. 

For ordningen vedrørende fiskerihavne er den 

samlede nationale og EU ramme 55 mill. kr. i 

2002. 

Beskrivelse: Der kan ydes tilskud til projekter, der vedrører: 

• Sikring af ubrudt kølekæde fra fangst 

til landing og afsætning af fangsten. 

• Etablering af nye omsætningssyste-

mer, herunder teleauktioner. 

• Sikring og forbedring af kajanlæg. 

• Sorterings- og rensningsanlæg. 



66

• Opbakningsfaciliteter, herunder miljø-

sikring af beddingsanlæg. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning: Ansøgningsskema kan rekvireres hos  

Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00  

eller hos det stedlige fiskeriinspektorat. 

Ansøgning kan også findes på Internet: 

www.dffe.dk / publikationer. Ansøgning med 

bilag skal stiles til Direktoratet for Fødevare-

Erhverv og indsendes i 2 eksemplar via det 

stedlige Fiskeriinspektorat. 
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Investeringer vedrørende forarbejdning, opbeva-

ring og afsætning af fisk og fiskerivarer 

Formål: Formålet med tilskudsordningen er at fremme 

forarbejdnings-industriens udvikling i såvel 

miljømæssig som økonomisk bæredygtig ret-

ning samt at bidrage til produktion og afsæt-

ning af fiskerivarer af høj kvalitet. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til forarbejdningsvirksomhe-

der inden for fiskerisektoren, som: 

• Forarbejder og afsætter fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med henblik på 

anvendelse som fødevarer. 

• Behandler, forarbejder og afsætter af-

skær samt andre fiskerestprodukter. 

Støtte: De samlede tilskudsberettigede udgifter skal 

mindst udgøre 200.000 kr. 

Til godkendte projekter udgør tilskuddet 20% 

af de tilskudsberettigede udgifter, heraf 15% 

fra EU og 5% fra den danske stat. 
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For ordningen vedr. forarbejdning m.v. er den 

samlede nationale og EU ramme for 2002 på 

60 mill. kr.  

Beskrivelse: Tilskud kan ydes til: 

• Miljøforbedringer 

• Kvalitetsstyring og kvalitetssikring. 

• Råvareforarbejdning, herunder forbed-

ret råvare- og energiudnyttelse. 

• Højere forædling. 

• Etablering af styrings- og dokumentati-

onssystemer. 

• Ny produktionsteknologi og nye pro-

duktionsprocesser. 

• Forbedrede afsætningsmuligheder. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning kan rekvire-

res hos  
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Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf. 33 95 80 00. 

Ansøgningsskema og vejledning kan også 

findes på Internet: www.dffe.dk / publikationer. 

Ansøgning med bilag stiles til Direktoratet for 

FødevareErhverv og indsendes i 2 eksempla-

rer til den stedlige fødevareregion. 

Kollektive foranstaltninger 

Formål: Formålet med tilskudsordningen er at støtte 

initiativer, som går ud over, hvad der normalt 

henhører under det normale erhvervsliv. Et 

sådant projekt skal være af tidsbegrænset va-

righed og indebære en aktiv indsats fra er-

hvervet eller dets organisationer. 

Formålet er desuden at fremme fiskerisekto-

rens udvikling og strukturtilpasning, og der gi-

ves særlig prioritet til projekter, der er egnede 

til at fremme FIUF programmets overordnede 

målsætning om forbedret bæredygtighed, 

produktkvalitet og produktivitetsudvikling. 
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Målgruppe: Tilskud kan ydes til grupper af erhvervsdri-

vende og organisationer inden for fiskerisekto-

ren. 

Støtte: Efter høring af det Rådgivende Udvalg vedrø-

rende Fiskerisektorens Udvikling (Fiskeriud-

viklingsudvalget) træffer Direktoratet for Føde-

vareErhverv afgørelse om, hvorvidt projektet 

er af kollektiv interesse. Ved afgørelse af, om 

projekter er af kollektiv interesse, lægges især 

vægt på følgende: 

• Kollektive frem for individuelle interes-

ser.

• Kollektive frem for individuelle støtte-

modtagere (herunder en producentor-

ganisation eller erhvervsorganisation). 

• Offentlig adgang til foranstaltningens 

resultater frem for privat ejerskab og 

kontrol. 

Til projekter af kollektiv interesse kan der ydes 

tilskud på 100% af de godkendte tilskudsbe-

rettigede udgifter, heraf 50% fra EU og 50% 

fra den danske stat. Den statslige støtte kan 

helt eller delvist erstattes af andre offentlige 

midler.  
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Til projekter, som DFFE ikke skønner at have 

kollektiv interesse, ydes der tilskud på 20% af 

de godkendte tilskudsberettigede udgifter, 

heraf 15% fra EU og 5% fra den danske stat. 

Den statslige støtte kan erstattes eller supple-

res med andre offentlige midler, som udgør op 

til 25% af de tilskudsberettigede udgifter. 

For ordningen vedr. kollektive foranstaltninger 

er den samlede nationale og EU ramme 25 

mill. kr. i 2002.

Beskrivelse: Der kan ydes tilskud til: 

• Fremme af anvendelsen af selektive 

redskaber og metoder. 

• Forbedring af arbejdsforhold og sani-

tære forhold ved håndtering og opbe-

varing af fiskeprodukter. 

• Uddannelse vedrørende kvalitet, ar-

bejdssikkerhed og økonomistyring. 

• Fremme af anvendelsen af elektronisk 

handel og anden informationsteknolo-

gi. 

• Udvikling og anvendelse af systemer til 

forbedring af kvalitetskontrol, sporing, 

sundhed og miljø. 

• Skabelse af værditilvækst i produkter. 
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• Kollektiv behandling af spildevand fra 

akvakulturbrug. 

• Indsamling af grunddata og/eller udar-

bejdelse af miljøforvaltningsmodeller 

for fiskeri og akvakulturbrug. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning: Ansøgningsskema og vejledning kan rekvire-

res hos  

Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00. 

Ansøgningsskema og vejledninger kan også 

findes på Internettet: www.dffe.dk / publikatio-

ner. 
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Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

Modernisering og forbedring af fiskerfartøjer 

Formål: Formålet er at fremme en bæredygtig, kvali-

tetsorienteret og effektiv udnyttelse af fangst-

ressourcerne ved tilskud til investeringer ved-

rørende modernisering og forbedring af fisker-

fartøjer. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til registrerede erhvervsfiske-

re samt til registrerede selskaber berettiget til 

at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter §§ 14 - 

16 i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 

1999, og som ejer fartøjet, hvortil der søges 

om moderniseringstilskud. 

Støtte: De samlede tilskudsberettigede investeringer 

skal udgøre mindst 25.000 kr. Til godkendte 

projekter ydes tilskud på 20% af de tilskuds-

berettigede  investeringer, heraf 15% fra EU 

og 5% fra den danske stat. For modernise-

ringsordningen er den samlede nationale og 

EU ramme 44 mill. kr. i 2002. 
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Beskrivelse: Tilskud kan ydes til investeringer i fiskerfartø-

jer, der: 

• Fremmer kvaliteten, udbyttet eller ud-

nyttelsen af fisk og fiskevarer. 

• Medfører en forbedret opbevaring eller 

behandling af fangster. 

• Fremmer energibesparelser og miljø-

forbedringer. 

• Fremmer sikkerhed og arbejdsmiljø på 

fartøjerne. 

• Medfører en rationalisering af fiskeriet. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning: Ansøgningsskema kan rekvireres hos Direkto-

ratet for FødevareErhverv eller hos det stedli-

ge fiskeriinspektorat. Ansøgningsskema og 

vejledning kan også findes på Internet: 

www.dffe.dk / publikationer. Ansøgning med 

bilag skal stiles til Direktoratet for Fødevare-
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Erhverv og indsendes i to eksemplarer via det 

stedlige fiskeriinspektorat. 

Nordisk Industrifond 

Formål: Nordisk Industrifond har til formål at styrke det 

nordiske erhvervslivs konkurrenceevne og 

styrke den nordiske virksomhedskultur. Fon-

den initierer og finansierer grænseoverskri-

dende udviklingsprojekter og aktiviteter rettet 

mod det nordiske innovationssystem.  

Målgruppe: Nordisk Industrifond henvender sig til er-

hvervslivet samt til organisationer og offentlige 

eller private institutioner, der beskæftiger sig 

med virksomhedsorienteret forskning, udvik-

ling og undervisning, herunder universiteter og 

andre højere læreanstalter. 

Støtte: Nordisk Industrifond yder tilskud inden for en 

årlig ramme på omkring 55 mill. norske kr. 

Beskrivelse: Det er en forudsætning for Nordisk Industri-

fonds medvirken, at projektet har deltagere fra 

flere af de nordiske lande. 
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Nordisk Industrifond tilbyder projektfinansie-

ring til fire projekttyper: Innovationssystempro-

jekter, innovationsprojekter, netværks og sy-

nergiprojekter. 

Endvidere afholder Nordisk Industrifond work-

shops, seminarer og konferencer samt er råd-

givende og udførende vedrørende initiativer, 

som besluttes af det nordiske, politiske sy-

stem, d.v.s. embedsmandskomitéer, Nordisk 

Ministerråd og Nordisk Råd. Fonden samar-

bejder tillige med de Baltiske lande og Nord-

vest Rusland. 

Nordisk Industrifonds aktiviteter omfatter in-

formation og resultatspredning om projekter 

og fondens øvrige virksomhed. 

Tilskud til projekter vil normalt udgøre 

30-50%. 

Fonden ledes af en styrelse og har sekretariat 

i Oslo. Det dansk bestyrelsesmedlem og sup-

pleant er fra Ministeriet for Videnskab, Tekno-

logi og Udvikling. 
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Andre oplysninger: Nordisk Industrifond 

Holbergs Gate 1 

 N-0166 Oslo 

 Norge 

Tlf. Int.: +47 23 35 45 40 

Fax Int.: +47 23 35 45 45 

 webadresse: www.nordicinnovation.net 

Ansøgning: Ansøgning om støtte indsendes til fondens 

sekretariat. Ansøgninger behandles løbende 

af Nordisk Industrifond. 

Ophugning fiskerfartøjer 

Formål: Tilpasning af fiskeriflådens størrelse til de ak-

tuelle og skønnede fremtidige fangstmulighe-

der. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til registrerede erhvervsfiske-

re samt registrerede selskaber berettiget til at 

drive erhvervsfiskeri efter §§ 14 og 16 i fiskeri-

loven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og som 

ejer fartøjet, hvortil der søges om ophugnings-

tilskud. 
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Støtte: Til godkendte projekter ydes tilskud på 100% 

af de tilskudsberettigede omkostninger, heraf 

50% fra EU og 50% fra den danske stat. For 

ophugningsordningen for fiskerfartøjer er den 

samlede nationale og EU ramme for 2002 på 

126,1 mill. kr. 

Beskrivelse: Der kan ydes tilskud til ejere af danske fisker-

fartøjer, der lader deres fartøjer udgå af dansk 

erhvervsfiskeri. Støtten udregnes i forhold til 

fartøjets tonnage og alder og kan maksimalt 

udgøre 80% af fartøjets forsikringsværdi ekskl. 

redskaber pr. 1. januar 2000. Det vides endnu 

ikke, hvorvidt der gennemføres ophugnings-

ordninger i årene 2003-2006. 

Hvis fartøjet ikke ophugges og anvendes til 

andre formål end fiskeri eller ikke anvendes til 

formål, der tjener til bevarelse af historiske 

værdier, reduceres støttebeløbet med 50%. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 
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Statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre 

jordbrugere 

Formål: Økonomisk lettelse til yngre jordbrugere ved 

førstegangsetablering på jordbrugsbedrifter. 

Målgruppe: Jordbrugere under 40 år med en nærmere 

fastlagt faglig jordbrugsuddannelse, som etab-

lerer sig for første gang på en jordbrugsbe-

drift, de pågældende er ejere eller medejere 

af. 

Støtte: Statsgaranti for lån ydet af DLR Kredit A/S, 

Nykredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktie-

selskab eller Realkredit Danmark A/S, og til-

skud til betaling af ydelserne i lånets første 7 

år. Det er bl.a. en betingelse, at jordbrugeren 

er beskæftiget på bedriften mindst 833 timer 

pr. år, godtgør økonomisk overlevelsesevne 

og opfylder et egenkapitalkrav. Budgettet for 

tilskud er i 2003 89,9 mill. kr. 

Beskrivelse: Tilskuddet ydes som en statsgaranti for et 20-

årigt nominelt forrentet kontantlån og lånet 

kan udgøre 15% af udmålingsgrundlaget, dog 

højest af 7 mill. kr. Udmålingsgrundlaget er 

den laveste værdi af enten den konstaterede 
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kontante handelspris eller den af 

realkreditinstituttet fastsatte værdi. 

Der ydes tilskud til delvis betaling af lånets 

ydelser de første 7 år på 75% af lånet. Den til-

skudsberettigede del af lånet er dog højest 

500.000 kr. De første 4 år betaler staten ydel-

serne fuldt ud, hvorefter statens andel af ydel-

serne aftrappes til henholdsvis 75%, 50% og 

25%. 

Der opkræves 1% pr. år i statsafgift af rest-

gælden på den del af lånet, der overstiger 

500.000 og ved suppleringslån fuldt ud. Til-

skuddet er skattepligtigt. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af: 

Finansstyrelsen 

Jordbrugs- og Fiskerikontoret 

Landgreven 4 

1301 København K 

Tlf. 33 92 81 20 og 33 92 81 21 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer m.m. kan fås hos: 

Finansstyrelsen 
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Jordbrugs- og Fiskerikontoret 

Landgreven 4 

1301 København K 

Tlf. 33 92 81 20 og 33 92 81 21 

Ansøgning m.m. kan også findes på: 

www.finansstyrelsen.dk.

Ansøgning med bilag indsendes til Finanssty-

relsen. 

Tilskud til Dagspressens Finansieringsinstitut

Formål: At støtte produktivitetsfremmende projekter, 

produktudvikling og markedsføring for dagbla-

de, planlægning og etablering af nye dagblade 

samt økonomisk sanering af dagblade. 

Målgruppe: Dagblade, der er medlemmer af DF, samt 

dagblade der er ved at blive etablerede.  

Støtte: DF kan yde kaution og økonomisk bistand. På 

finanslov 2003 er der afsat 13,8 mill. kr. som 

støtte til DF, der herudover har egne midler. 

Beskrivelse: DF kan stille kaution og yde økonomisk tilskud 

i forbindelse med finansiering af projekter så-
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som opførelse, ombygning, udvidelse o.a. af 

anlæg til dagspressens avisfremstilling og di-

stribution samt eksempelvis konsulentbistand i 

forbindelse med projektvurderinger.  

Andre oplysninger: DF ledes af en bestyrelse, bestående af en 

formand og 4 andre medlemmer, der vælges 

for et år ad gangen af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har ved særlig overenskomst an-

taget FinansieringsInstituttet for Industri og 

Håndværk A/S som direktion og overdraget 

den daglige virksomhed til dette. Det regn-

skabsmæssige tilsyn føres af det af statsmini-

steren nedsatte tilsynsråd. 

Ansøgning: Ansøgning sker ved skriftlig henvendelse til 

Dagspressens Finansieringsinstitut.  

Tilskud til fremme af innovation, forskning og ud-

vikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisekto-

ren (Innovationsloven) 

Formål: Tilskuddets formål er: 

• Innovation, forskning og udvikling i det 

primære jordbrug.  
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• Forsøgsfiskeri, innovation, forskning 

og udvikling i den primære fiskerisek-

tor.  

• Innovation, forskning og udvikling til 

forarbejdning og forædling af jord-

brugs- og fiskeriprodukter.  

• Kollektiv markedsføring af jordbrugs- 

og fiskeriprodukter udført af branche-

organisationer o.l. 

• Fremme af økologiske udviklingspro-

jekter inden for jordbrug m.v. samt ud-

viklingsprojekter vedrørende bæredyg-

tigt fiskeri. 

Innovationsloven er målrettet mod særligt pri-

oriterede områder som fx arbejdsmiljø, føde-

vare- og ernæringssikkerhed, økologi og dy-

revelfærd, og der lægges øget vægt på imø-

dekommelse af forbrugerinteresser.  

Alle projekter skal indeholde nyhedsværdi. 

Derudover skal projekterne have kommercielt 

perspektiv og bidrage til at:  

• Sikre, at de fødevarer, der produceres, 

er sunde og af høj kvalitet. 

• Fremme udviklingen af nye produkter, 

herunder non-food produkter. 
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• Sikre (og fremme) miljø og dyrevelfærd 

samt gode arbejdsbetingelser. 

• Forbedre forbrugernes mulighed for at 

få relevante oplysninger om produkter-

nes egenskaber og om de forhold, pro-

dukterne er produceret under  

Ordningen er målrettet mod innovation og ud-

vikling navnlig i små- og mellemstore virksom-

heder, idet disse virksomheder kun har be-

grænsede økonomiske muligheder for at gen-

nemføre disse aktiviteter på egen hånd. De 

store virksomheder vil således ikke længere 

have mulighed for at opnå støtte til deres al-

mindelige produktudvikling inden for den på-

gældende virksomhed. Men disse virksomhe-

der udgør en væsentlig del af fødevare-

sektoren og har meget stor betydning for den 

samlede innovations-, forsknings- og 

udviklingsindsats inden for sektoren.  For at 

bevare deres lokomotiveffekt for sektoren som 

helhed, vil de derfor ifølge loven fortsat kunne 

opnå tilskud til projekter, såfremt de gennem-

føres i samarbejde med små- og mellemstore 

virksomheder og/eller forskningsinstitutioner, 

jf. punktet nedenfor. 
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Innovations- og udviklingsprojekter, der inde-

bærer samarbejde i netværk mellem kombina-

tioner af forskellige typer af virksomheder, of-

fentlige og private institutioner, branchefor-

eninger m.v., prioriteres. Dette vil bidrage til at 

styrke samarbejdet mellem virksomhederne 

på en række centrale områder samt styrke 

formidlingen af viden fra forskningsinstitutio-

ner til bedrifterne og virksomhederne.  

Støtte: Tilsagnsrammen for 2003 er 136,6 mill. kr. 

1. Innovation, forskning og udvikling i det primære jordbrug  

Målgruppe: Landbrug, gartneri og frugtavl. 

Små, mellemstore og store virksomheder med 

relation til landbrug, gartneri eller frugtavl.  

 Forskningsinstitutioner. 

Der ydes tilskud til enkeltpersoner, selskaber, 

selvejende institutioner, organisationer. Til-

skud kan søges af enkelt personer og til sam-

arbejdsprojekter mellem landmænd, gartneri-

er, frugtavlere eller virksomheder, konventio-

nelle såvel som økologiske.  
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Tilskud kan endvidere søges af små, mellem-

store og store erhvervsvirksomheder samt of-

fentlige og selvejende private institutioner 

samt forsknings- og forsøgsinstitutioner.  

Store virksomheder, brancheorganisationer og 

forsknings- og forsøgsinstitutioner kan opnå 

tilskud, hvis de deltager i samarbejdsprojekter. 

Beskrivelse: Projekter, der gennemføres af et jord-

brug/gartneri eller en virksomhed fra kategori-

en små og mellemstore virksomheder, kan 

maksimalt få tilskud på 45% af ekstra omkost-

ningerne. Hvis jordbruget/gartneriet/virksom-

heden er beliggende i særlige områder1, kan 

der ydes tilskud på op til 50% af ekstra om-

kostningerne i forbindelse med projektet.  

Forsknings- og forsøgsinstitutioner kan opnå 

et tilskud på 50% til udviklingsprojekter, der 

udføres i samarbejde med virksomheder. 

1 Projekter i særlige regioner – Nordjylland, Sydfyn, Tåsinge, Langeland og 

Ærø/småøer, Lolland, Falster, Møn og Bornholm eller projekter der er del af EU-

rammeprogrammer – national opfølgning/grænseoverskridende projekt. 
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Store virksomheder kan opnå tilskud på 40% 

til udviklingsprojekter, der udføres sammen 

med små og mellemstore virksomheder 

og/eller forskningsinstitutioner. 

Hvis projektet har en forskningsmæssig karak-

ter, og der ikke forventes kommerciel udnyt-

telse af resultaterne inden for 5 år efter pro-

jektafslutningen, kan der ydes et forhøjet til-

skud. Tilskuddet kan være op til 100%, hvis 

projektet er et forskningsprojekt, der er nød-

vendigt for gennemførelsen af andre projekter 

(f.eks. netværksprojekter eller internationale 

forskningsprogrammer). 

For at der kan ydes tilskud til projektet skal de 

tilskudsberettigede omkostninger være større 

end 40.000 kr. 

Der ydes tilskud til direkte løn, ekstern bi-

stand, underleverandørydelser, materiale, 

særligt udstyr mv., der kan henføres til projek-

tet, rejser som projektmedarbejderne deltager 

i, patentsøgning og eneretsbeskyttelse, revi-

sorer der skal revidere opgørelserne over de 

afholdte udgifter på projektet m.v. 
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Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

2. Forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling i den pri-

mære fiskerisektor  

Målgruppe: Det er muligt at søge om tilskud, hvis man er: 

• Ejer eller forpagter af danske erhvervs-

fiskefartøjer. 

• En virksomhed. 

• En enkeltperson. 

• En offentlig eller privat forskningsinsti-

tution, som gennemfører projekterne i 

samarbejde med virksomheder. 

Beskrivelse:  Tilskud ydes med indtil 50% af meromkost-

ningerne i forbindelse med projektet. Denne 

procentgrænse kan fraviges, hvis projektet in-

deholder et betydeligt grundforskningsele-

ment, eller hvis særlige omstændigheder fore-

ligger. Ved grundforskning forstås aktiviteter, 

der tager sigte på at udvide den videnskabeli-

ge og tekniske viden, og som ikke har noget 

erhvervsmæssigt eller kommercielt formål.  
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Tilskud til forsknings- og forsøgsinstitutioner 

samt til projekter der vedrører bæredygtigt fi-

skeri herunder akvakulturproduktion kan un-

der visse omstændigheder udgøre mere end 

50% af meromkostningerne.  

Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de 

tilskudsberettigede omkostninger udgør min-

dre end 40.000 kr. 

Der kan ydes tilskud til forsøgsfiskeri, innova-

tion, forskning og udvikling m.v. i den primære 

fiskerisektor med henblik på bl.a.:  

• At undersøge et farvands fiskerimulig-

heder, at udnytte særlige fiskebestan-

de eller omlægge fiskeriet dertil, 

• At forbedre og effektivisere fiskered-

skaber, afprøvning og træning i alter-

native fangsttekniker, 

• At forestå forsøg vedrørende beva-

ringsforanstaltninger og reguleringssy-

stemer, herunder udvikling og afprøv-

ning af mere selektive og skånsomme 

fiskeredskaber og fiskemetoder, der 

mindsker uønsket bifangst og 

uhensigtsmæssig påvirkning af 

havbund og bundfauna, 
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• At forestå videreudvikling eller forbed-

ring af eksisterende produkter og pro-

duktionsprocesser med henblik på 

øget værditilvækst samt udvikling af 

nye produktioner, der naturligt kan ind-

gå i den fiskerimæssige udnyttelse af 

havets levende ressourcer,  

• At udvikle nye eller mere miljøvenlige 

eller økonomiske produktioner, højere 

udnyttelsesgrad af fangsten, integreret 

kvalitetsstyring samt at anvende alter-

native arter til konsumformål,   

• At udnytte resultaterne af ovenstående 

arbejder erhvervsmæssigt, 

• At markedsføre produkter fra den pri-

mære fiskerisektor, 

• At udvikle og forbedre produktionsme-

toder inden for akvakultur, herunder 

optimering og rensningsforanstaltnin-

ger og renere teknologi.   

Der ydes tilskud til direkte løn, ekstern bi-

stand, materiale, særligt udstyr mv. der kan 

henføres til projektet, lån af redskab, risikobe-

tonede fiskeritogter m.v. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 
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 Kampmannsgade 3

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

3. Innovation, forskning og udvikling til forarbejdning og foræd-

ling af jordbrugs- og fiskeriprodukter  

Målgruppe:  Tilskud kan søges af små, mellemstore og 

store erhvervsvirksomheder samt offentlige og 

selvejende private institutioner samt forsk-

nings- og forsøgsinstitutioner.  

Store virksomheder, brancheorganisationer og 

forsknings- og forsøgsinstitutioner kan opnå 

tilskud, hvis de deltager i samarbejdsprojekter. 

Beskrivelse: Små og mellemstore virksomheder kan opnå 

et tilskud på op til 50% til dækning af ekstra 

omkostningerne ved et udviklingsprojekt. 

Forsknings- og forsøgsinstitutioner kan opnå 

et tilskud på 50% til udviklingsprojekter, der 

udføres i samarbejde med virksomheder. 

Store virksomheder kan opnå tilskud på 40% 

til udviklingsprojekter, der udføres sammen 
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med små og mellemstore virksomheder 

og/eller forskningsinstitutioner. 

Hvis projektet har en forskningsmæssig karak-

ter, og der ikke forventes kommerciel udnyt-

telse af resultaterne inden for 5 år efter pro-

jektafslutningen, kan der ydes et forhøjet til-

skud. Tilskuddet kan være op til 100%, hvis 

projektet er et forskningsprojekt, der er nød-

vendigt for gennemførelsen af andre projekter 

(f.eks. netværksprojekter eller internationale 

forskningsprogrammer). 

For at der kan ydes tilskud til projektet, skal de 

tilskudsberettigede omkostninger være større 

end 100.000 kr.  

Der ydes tilskud til direkte løn, ekstern bi-

stand, underleverandørydelser, materiale, 

særligt udstyr mv., der kan henføres til projek-

tet, rejser som projektmedarbejderne deltager 

i, patentsøgning og eneretsbeskyttelse, revi-

sorer der skal revidere opgørelserne over de 

afholdte udgifter på projektet m.v. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 
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1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

4. Kollektiv markedsføring af jordbrugs- og fiskeriprodukter ud-

ført af brancheorganisationer o.l. 

Målgruppe:  Brancheorganisationer o.l. inden for den pri-

mære jordbrugssektor samt inden for forar-

bejdnings- og forædlingssektoren af jord-

brugs- og fiskeriprodukter.  

Beskrivelse: Der ydes tilskud på indtil 50% af meromkost-

ningerne, hvis: 

• Projektet vedrører generiske reklame-

kampagner udført af brancheorganisa-

tioner o.l., herunder virksomheder der 

indgår i netværkssamarbejde, 

• Der er ydet tilskud til udvikling af pro-

duktet, enten under Innovationsloven 

og/eller under Produktudviklingsloven 

• Reklamekampagnen er i overens-

stemmelse med Fællesskabets ram-

mebestemmelser for statsstøtte til re-

klame for landbrugsprodukter, der 

henhører under bilag I til traktaten eller 
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• Inden for fiskeområdet, kun konsum-

fisk og der ikke er tale om handels-

mærker eller henvisninger til national 

eller regional oprindelse. 

Der ydes tilskud til direkte løn, ekstern bi-

stand, underleverandørydelser, materiale, 

særligt udstyr mv., der kan henføres til projek-

tet, rejser som projektmedarbejderne deltager 

i, revisorer der skal revidere opgørelserne 

over de afholdte udgifter på projektet m.v. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

5. Fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug 

m.v. samt udviklingsprojekter vedrørende bæredygtigt fiskeri. 

Målgruppe:  Ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter, 

grupper eller sammenslutninger af ejere af 

jordbrugsbedrifter, organisationer og lignende, 

offentlige og selvejende institutioner, samt pri-

vate og offentlige forsknings- og forsøgsinsti-

tutioner. 
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Beskrivelse: Tilskud kan ydes til: 

• Græsrodsforskning (forskningspræge-

de forsøg der ikke gennemføres i det 

etablerede forskningsmiljø). 

• Markforsøg. 

• Udarbejdelse af undervisnings- eller in-

formationsmateriale. 

• Informationsvirksomhed, undervisning 

og kursusafholdelse. 

• Aktiviteter inden for økologisk jord-

brugsproduktion, som er samordnet 

under landboorganisationernes råd-

givningstjeneste og 

Græsrodsforskning

Tilskuddet til græsrodsforskning kan udgøre 

indtil 70 % af udgifterne ved projektet. Projek-

tet skal indeholde en eller anden form for ny-

tænkning.  

Derudover skal projektet opfylder mindst et af 

nedenstående punkter: 

• Udvikling af økologisk jordbrug: Det 

kan f.eks. dreje sig om foder- og kon-

sumafgrøder, ukrudtsbekæmpelse, 

gødningsanvendelse, dyrevelfærd, 
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sygdomsforebyggelse, maskiner og 

redskaber samt arbejdsmiljø.  

• Produktkvalitet i det primære økologi-

ske jordbrug: Projektet kan omhandle 

sammenhængen mellem råvarer (fo-

der, gødning, såsæd m.v.) og produk-

tionsmetoder, der anvendes i det øko-

logiske jordbrug.  

• En anden mulighed er at projektet om-

handler sammenhængen mellem råva-

rer/produktionsmetoder og kvaliteten 

(smag, udseende, holdbarhed, betyd-

ning med hensyn til allergi m.v.) af de 

frembragte økologiske jordbrugspro-

dukter.

Informationsprojekter

Til informationsprojekter kan tilskuddet udgøre 

op til 100% af  omkostningerne ved projektet. 

Projektet skal vedrøre generel information om 

økologisk jordbrugsproduktion eller økologiske 

fødevarer. Projektet skal have almennyttigt 

formål, og skal medvirke til at fremme kend-

skabet til økologisk produktion og økologiske 

fødevarer. 
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Projektet kan indeholde en eller flere informa-

tionsaktiviteter. Det kan for eksempel være in-

formations- eller undervisningsmateriale, ud-

stilling, informationsmøde, temadag eller 

workshop eller andre former for informations-

aktiviteter. 

Der ydes tilskud til direkte løn, ekstern bi-

stand, underleverandørydelser, materiale, 

særligt udstyr mv., der kan henføres til projek-

tet, rejser som projektmedarbejderne deltager 

i, patentsøgning og eneretsbeskyttelse, revi-

sorer der skal revidere opgørelserne over de 

afholdte udgifter på projektet m.v. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

Ansøgning: Direktoratet for FødevareErhverv  

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 
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Ansøgning kan også findes på Internettet: 

www.dffe.dk / publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

Tilskud til fremme af tilpasningen og udviklingen 

af landdistrikterne (art. 33 foranstaltningerne) 

Formål: Tilskud ydes til projekter, der fremmer attrakti-

ve erhvervs- og levevilkår og en bæredygtig 

udvikling af landdistrikterne. 

Målgruppe: Offentlige myndigheder og sammenslutninger. 

Tilskud ydes endvidere til projekter, der gen-

nemføres af virksomheder, herunder jord-

brugsbedrifter, samt enkeltpersoner hvis pro-

jekterne vedrører diversificering af aktiviteter-

ne på jordbrugsområdet, afsætning af kvali-

tetsprodukter fra jordbruget eller projektet har 

nyhedsværdi, er reproducerbare og alment til-

gængelige eller er nødvendige for gennemfø-

relsen af amtskommunens planlægning.  

Støtte: Tilsagnsrammen for 2003 er 26 mill. kr. til pro-

jekter, der vedrører jordbruget og 20 mill. kr. til 

projekter uden for jordbruget. 
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Beskrivelse: Der kan ydes tilskud til projekter indenfor: 

• Tilvejebringelse af basale servicefacili-

teter til erhvervslivet og befolkningen i 

landdistrikterne. 

• Renovering, sanering og udvikling af 

mindre byer i landdistrikterne samt be-

skyttelse og bevarelse af landdistrik-

ternes kulturværdier. 

• Udvikling og forbedring af infrastruktur, 

der er forbundet med udviklingen af 

jordbruget. 

• Fremme af aktiviteter inden for turisme 

og håndværk. 

• Diversificering af aktiviteterne på jord-

brugsbedriften. 

• Afsætning af kvalitetsprodukter fra 

jordbruget. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

 tlf.: 33958000

Ansøgning: Ansøgning indsendes til amtet, der indstiller 

projektet til tilskud hos direktoratet. 
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Vejledning og ansøgningsskema kan  findes 

på Internettet: www.dffe.dk / udvikling i landdi-

strikterne. Ansøgningsskema kan ligeledes 

erhverves hos det lokale amt. 

En betingelse for at direktoratet kan meddele 

tilsagn om støtte er, at projektet ligger inden 

for rammerne af amtets regionale handlings-

plan for tilpasning og udvikling af landdistrik-

terne. 

Tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed 

Formål: At fremme en bæredygtig jordbrugsproduktion 

der er baseret på fødevaresikkerhed, dyrevel-

færd, miljø og natur.  

Målgruppe: En række godkendte sammenslutninger for 

faglig oplysningsvirksomhed inden for jord-

brugsfaglige områder.  

Støtte: Tilskud gives til delvis dækning af udgifter, 

som afholdes til konsulentvirksomhed af 

sammenslutninger for faglig oplysningsvirk-

somhed inden for jordbrugsfaglige områder. 

På finansloven 2003 er fastsat en udgiftsbevil-

ling på 95 mill. kr.  
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Beskrivelse: Tilskuddet gives inden for de fastsatte rammer 

i forhold til tilskudsberettigede aktiviteter. Der 

er faste forhøjede tilskud ved visse rådgiv-

ningsaktiviteter, f. eks.  rådgivning af nyetable-

rede jordbrugere og jordbrugere på øer.  

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv administre-

rer ordningen.  

Ansøgning: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 

Ansøgning kan også findes på Internettet: 

www.dffe.dk/publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 

Formål: Formålet med tilskud til miljøvenligt jordbrug 

er at fremme en miljømæssig bæredygtig 

landbrugsproduktion. Ordningen skal fremme: 
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• En udnyttelse af landbrugsjorden, som 

er forenelig med beskyttelse og forbed-

ring af miljøet, kulturmiljøet, landskabet 

og dets særpræg, naturressourcerne, 

jordbunden og den genetiske diversi-

tet. 

• En miljøvenlig ekstensivering af land-

bruget og fortsat anvendelse af lavin-

tensive græsningssystemer. 

• Bevarelse af truede miljømæssigt 

værdifulde landbrugsområder. 

• Landskabspleje og vedligeholdelse af 

historiske værdier på landbrugsjord. 

• Anvendelse af miljøplanlægning i 

landbrugsbedriften. 

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger indgår 

som et af flere virkemidler til opfyldelse af 

Vandmiljøplan II-målsætningerne, herunder i 

forbindelse med etablering af vådområder. 

Målgruppe: Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger består 

henholdsvis af geografisk målrettede MVJ-

foranstaltninger i Særligt Følsomme Land-

brugsområder (SFL-områder) (A) og af  to ho-

risontale foranstaltninger, der udbydes i hele 

landet (B). 
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A: Tilskud under de geografisk målrettede 

foranstaltninger kan kun søges af bedrifter 

med arealer beliggende i SFL-områder. Disse 

områder udpeges af den pågældende amts-

kommune.  

5-årige foranstaltninger under de geografisk 

målrettede foranstaltninger kan søges af både 

ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter. Til-

skud ydes kun til arealer, som ansøger selv 

driver i tilsagnsperioden. 20-årig udtagning 

under de geografisk målrettede foranstaltnin-

ger kan kun søges af ejere af jordbrugsbedrif-

ter. 

B: Tilskud under de horisontale foranstaltnin-

ger gives til henholdsvis udarbejdelse af 

grønne regnskaber og reduktion af kvælstof-

forbruget (kvælstofkontrakter) og kan søges af 

ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter i 

hele landet.

Støtte: Tilskud som kompensation for særlig miljøven-

lig jordbrugsdrift gennem en række miljøvenli-

ge jordbrugsforanstaltninger. Tilsagnsrammen 

for erhvervsstøtten i år 2003 er 407,8 mill. kr.  
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Beskrivelse: For alle foranstaltningerne gælder, at det ikke 

er en forudsætning for at få tilskud, at arealer-

ne er pålagt en landbrugspligt. 

A: Geografisk målrettede 

MVJ-foranstaltninger  

Der ydes tilskud til følgende geografisk målret-

tede miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger: 

• Nedsættelse af kvælstoftilførslen med 

40% i forhold til normeret behov. 

• Dyrkning uden brug af plantebeskyttel-

sesmidler.

• Etablering af sprøjtefri randzoner. 

• Miljøvenlig drift af græsarealer udenfor 

omdrift. 

• Pleje af græs- og naturarealer med af-

græsning, rydning eller høslæt. 

• Udlæg af rajgræs i kornafgrøder. 

• Udtagning af agerjord eller græsarea-

ler uden for omdriften. 

• Ændret afvanding. 

Tilsagnsperioden er 5 år, dog 20 år ved ud-

tagning af agerjord eller græsarealer uden for 

omdriften. 
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Ved miljøvenlig drift af græsarealer udenfor 

omdrift og ved pleje af græs- og naturarealer 

med afgræsning, rydning eller høslæt samt 

ændret afvanding er der valgmulighed mellem 

en 5-årig og en 20-årig tilsagnsperiode. 

Tilskuddet udbetales en gang årligt. I 2002 va-

rierer tilskuddet mellem 500 og 5.000 kr. pr. 

ha. Tilskuddet afhænger af foranstaltningen 

samt for nogle foranstaltningers vedkommen-

de af arealets udbytteniveau. 

Tilskuddet er skattepligtigt og udbetales af 

Direktoratet for FødevareErhverv. 

B: Horisontale foranstaltninger om grønt 

regnskab og kvælstofreduktion 

For grønne regnskaber gælder at tilsagnspe-

rioden er fem sammenhængende regnskabs-

år, hvor der for hvert af tilsagnsperiodens 

regnskabsår skal udarbejdes et grønt regn-

skab. Dette skal bl.a. indeholde: 

• Mål på miljøområdet samt plan og sta-

tus for målopfyldelsen. 

• Redegørelse for datagrundlag, regn-

skabspraksis, areal og produktion m.v. 
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• Regnskab for bedriftens anvendelse af 

næringsstoffer m.v. 

Tilskuddet udbetales en gang årligt. 

I år 2001 kan tilskuddet ikke overstige 3.000 

kr., hvis bedriften er på under 25 ha., og 6.000 

kr. hvis bedriften er over 25 ha. Tilskuddet er 

skattepligtigt og udbetales af Direktoratet for 

FødevareErhverv. 

Tilsagn om kvælstofreduktion (kvælstofkon-

trakt) gives for en 5 årig tilsagnsperiode. Til-

skudsmodtager er forpligtet til hvert år, at re-

ducere udnyttelsen af sin kvælstofkvote med 

en individuelt aftalt procentsats.  

Tilskuddet udbetales en gang årligt og er af-

hængigt af, hvor mange kilo kvælstof land-

manden det pågældende år konkret har brugt 

mindre, end han ellers ville have haft mulig-

hed for jf. hans kvælstofkvote.   

Andre oplysninger: Yderligere oplysninger kan indhentes hos 

amtskommunen eller hos: 

Direktoratet for FødevareErhverv 
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Miljø- og Økologikontoret 

Kampmannsgade 3  

1780 København V 

Tlf. 33 95 80 00 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos amts-

kommunen eller hos: 

Direktoratet for FødevareErhverv 

Miljø- og Økologikontoret 

Kampmannsgade 3  

1780 København V 

Tlf. 33 95 80 00 

www.dffe.dk/stoetteordninger 

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger i henhold til 

skovloven 

Formål: At yde tilskud til god og flersidig skovdrift og 

skovtilplantning. I nærværende afsnit omtales 

kun god og flersidig skovdrift. 

Målgruppe: Private ejere af skovarealer. 

Støtte: Støtten ydes i form af et fast tilskud, der udbe-

tales i 2 rater, når den tilskudsberettigede ak-
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tivitet er henholdsvis påbegyndt og gennem-

ført. Der kan som princip kun ydes tilskud til 

aktiviteter, der går ud over de forpligtelser, 

ejeren er pålagt i henhold til skovloven. 

Beskrivelse: Tilskud til god og flersidig skovdrift omfatter 

tilskud til etablering af løvtræbevoksninger, 

sikring af egekrat samt driftsplanlægning.  

Tilskud til skovtilplantning er omtalt under ”Til-

skud til skovplantning på landbrugsjorder”.  

Andre oplysninger: Ordningen administreres af Skov- og Natur-

styrelsen i samarbejde med statsskovdistrik-

terne.  

Ansøgning: Der skal udfyldes ansøgningsskema. Der er to 

årlige ansøgningsrunder for ansøgninger om 

etablering af løvtræbevoksninger, mens an-

søgninger for de øvrige tilskud behandles lø-

bende.  

Ansøgning indsendes til: Statsskovdistrikter-

ne. 
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Tilskud til skovtilplantning på landbrugsjorder 

Formål: At bidrage til at øge den private skovtilplant-

ning. 

Målgruppe: Private ejere af landbrugsjorder 

Støtte: Tilskud til investering og til pleje samt ind-

komstkompensation for arealer i skovrejs-

ningsområder.  

På finansloven for 2003 er der afsat en til-

sagnsramme på 85 mill. kr.  EU bidrager med 

50% af statens udgifter. 

Beskrivelse: Der ydes støtte til projektering, anlæg af sko-

ven, hegning og tillæg for pesticidfri anlæg og 

drift. Tilskuddet er et fast tilskud pr. ha. Ind-

komstkompensationen, der indekseres, udbe-

tales i 20 år. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af  Skov- og Natur-

styrelsen, herunder af Statsskovdistrikterne.  

Ansøgning: Der skal udfyldes et ansøgningsskema. Der er 

en årlig ansøgningsrunde.  
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Ansøgning indsendes til: Statsskovdistrikter-

ne. 

Tilskud til økologisk jordbrug 

Formål: Formålet er at fremme produktionen af økolo-

giske fødevarer og at forbedre miljøet ved at 

anvende dyrkningsmetoder uden brug af pe-

sticider. 

Ordningen er en del af Landdistriktsprogram-

met, hvor det overordnede formål er at frem-

me bæredygtig og sammenhængende udvik-

ling, herunder skabe bedre leve- og arbejds-

vilkår i landdistrikterne. Desuden er formålet 

at udvikle kvaliteten af produktionen inden for 

land- og skovbruget og samtidig tage øget 

hensyn til miljø, økologi og dyrevelfærd. 

Målgruppe: Ejere og forpagtere, der driver eller omlægger 

en bedrift til økologisk jordbrugsproduktion, 

kan søge tilskud under denne ordning. 

Støtte: Der gives følgende beløb i tilskud: 

• Tilskud til at opretholde økologisk pro-

duktion er 600 kr. pr. ha pr. år. 
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• Tilskud til at omlægge bedriften er 450 

kr. pr. ha pr. år. 

• Tilskud til SFL-områder (Særligt Føl-

somme Landområder) er 500 kr. pr. ha 

pr. år. 

• Særligt tilskud til omlægning, plante-

bedrift: 

• 1.-2. år ydes 2.000 kr. pr. ha pr. år. 

• 3. år ydes 1.200 kr. pr. ha pr. år. 

• 4.-5. år ydes 500 kr. pr. ha pr. år. 

                                     Tilsagnsrammen for 2003 er 361,3 mill. kr. 

Beskrivelse: Der ydes arealtilskud for anvendelse af økolo-

gisk produktionsmetode og for omlægning til 

økologisk jordbrug, jf. bekendtgørelse om til-

skud til økologisk jordbrugsproduktion. 

Ejere og forpagtere kan få tilskud: 

• Til at omlægge bedriften til produktion 

af økologiske fødevarer gennem en to-

årig periode. 

• Til at fortsætte med produktion af øko-

logiske fødevarer. 

• Til SFL-områder (Særligt Følsomme 

Landområder), som fx strandenge og 

vådområder. 
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• Til plantebedrifter, når disse omlægger 

til økologisk produktion (særligt tilskud 

til at omlægge driften). 

For at få tilskud til produktion af økologiske 

fødevarer: 

• Skal bedriften være godkendt til økolo-

gisk produktion af Plantedirektoratet. 

• Må plantebedriften ikke have en mæl-

kekvote, hvis ejeren eller forpagteren 

skal modtage det særlige tilskud til at 

omlægge bedriften. 

Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler 

tilskud i perioden fra den 15. november til den 

31. januar. Tilskuddet er skattepligtigt. Direk-

toratet oplyser automatisk til Told & Skat, hvor 

meget støtte, der bliver udbetalt. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv. 

Ansøgning: Direktoratet for FødevareErhverv 

Miljø- og Økologikontoret 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 
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Ansøgning kan også findes på Internettet:  

www.dffe.dk/publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv.  

Ugunstigt stillede områder (tilskud til jordbrugere 

på visse småøer) 

Formål: At sikre aktivitet og beboelse på øer, der ikke 

har broforbindelse til fastlandet.  

Målgruppe:  Ejere og forpagtere der driver og bebor en 

jordbrugsbedrift på følgende øer: Agersø inkl. 

Egholm, Anholt, Askø inkl. Lillø, Avernakø, 

Barsø, Birkholm, Bjørnø, Bågø, Drejø, Egholm 

(Limfjorden), Endelave, Fanø, Fejø inkl. 

Skalø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Læsø, 

Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Samsø, Sejerø, 

Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Ærø og Aarø, og 

hvor de jordbrugsmæssigt drevne arealer ud-

gør mindst 5 ha.  

Støtte: Støtten ydes som arealtilskud. I finansloven 

2003 er fastsat en udgiftsbevilling på 10,2 mill. 

kr. EU medfinansierer med 50%.  
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Beskrivelse: Tilskuddet udgør 430 kr. pr. hektar jordbrugs-

mæssigt drevet areal, dog ydes der maksimalt 

tilskud til 100 ha.  

Andre oplysninger:  Ordningen administreres af Direktoratet for 

FødevareErhverv. Yderligere oplysninger kan 

endvidere rekvireres hos Sammenslutningen 

af Danske Småøer, telefon 62 61 73 73.  

Ansøgning: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 

Ansøgning kan også findes på Internet: 

www.dffe.dk/publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 
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VækstFonden

Formål: VækstFonden arbejder for at tilføre markedet 

risikovillig kapital. VækstFonden er en statslig 

fond, der opererer selvstændigt som en del af 

erhvervsfremmsystemet. Strategien er at iden-

tificere interessante - men underfinansierede 

– områder, og herefter sætte ind med målret-

tede finansielle redskaber.  

Målgruppe: Fondens primære investeringsfokus er udvik-

ling og innovation i små og mellemstore virk-

somheder, og fondens kunder har projekter 

med stor nyhedsværdi og forretningsmæssigt 

perspektiv.  

Støtte: Den økonomiske basis for fondens aktiviteter 

er et kapitalgrundlag på 2,4 mia. kr. 

Beskrivelse: Produkter 

VækstFonden tilbyder to direkte finansielle 

produkter rettet mod perspektivrige udvik-

lingsprojekter med nyhedsværdi:  

• Egenkapitalindskud  

• Lån 

Herudover administrerer bankerne en kauti-

onsordning for VækstFonden. Ligesom 
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VækstFonden er medejer af et antal venture-

selskaber.  

Egenkapitalindskud 

VækstFonden vil typisk anvende aktiekapital, 

hvor andre eksterne investorer også indskyder 

aktiekapital. I hvert tilfælde vurderes potentia-

let for finansieringsformen i forhold til Fondens 

exit-muligheder og kundens behov. Virksom-

hed/projekt skal være risikobetonet og – na-

turligvis – meget perspektivrigt. 

Særligt risikofyldte projekter vil få tilbudt finan-

siering som egenkapitalindskud. Det er en 

forudsætning, at VækstFonden vurderer den 

fremtidige likviditet og dermed exitmulighed 

for at være god. Alternativt vil VækstFonden 

tilbyde lånefinansiering med en omsætnings-

bestemt ekstrabetaling. 

Lån

VækstFonden finansierer op til 45% af de ud-

viklingsomkostninger, der er forbundet med et 

udviklingsprojekt. Aktivitetsbudgettet skal væ-

re større end 1 mill. kr.  
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Standardudformningen er et annuitetslån med 

fast afviklingsprofil. Renten fastsættes efter 

markedsrenten og tilbagebetalingsperioden vil 

typisk være 5 år efter en ‘graceperiode’ på op 

til 2 år. Til markedsrenten vil blive lagt en om-

sætningsbestemt ekstrabetaling med mindre 

projektet vurderes at indebære en meget be-

grænset risiko. 

Afhængigt af behovet for individuel tilpasning 

kan VækstFonden tilbyde et eller flere af føl-

gende vilkår: 

• Finansiering som ansvarligt lån.  

• Konverteringsret til aktier.  

• Sikkerhed i form af pant i projektet eller 

kaution fra virksomhedens ejer.  

• Begrænset mulighed for gældseftergi-

velse mod betaling af tillægsrente. 

Lån kan ydes til virksomheder, der maksimalt 

har 250 ansatte og en maksimal årlig omsæt-

ning på ca. 290 mill. kr. eller en balancesum 

på op til ca. 200 mill. kr. Virksomheden skal 

være uafhængig, dvs. ikke ejet af en virksom-

hed der ikke opfylder de nævnte krav. For 

virksomheder, der søger VækstFonden om fi-

nansiering, og som er ejet af en eller flere 
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virksomheder i fællesskab, gælder, at ejeran-

delen maksimalt må andrage 25%. 

Projekter med lidt mindre risiko, der befinder 

sig lige på kanten af, hvad bankerne vil finan-

siere, kan ansøge om VækstKaution i deres 

pengeinstitut. 

VækstKaution 

VækstFonden dækker op til 2/3 af kreditrisi-

koen på lån/kredit fra min. 75.000 kr. til max. 

2,5 mill. kr. For lån over 2,5 mill. kr. er kauti-

onsdelen 2/3 for de første 2,5 mill. kr. og 1/2 

for den resterende andel. VækstKaution kan 

gives til lån på op til 5 mill. kr. Der er en årlig 

præmie på 3% i de første to år, herefter 1½ 

%. VækstKaution formidles altid af et penge-

institut.  

VækstKaution kan søges til udviklings-

aktiviteter inden for: 

• Innovation  

• Internationalisering  

• Organisationsudvikling  

• Start af iværksættervirksomhed  

• Generationsskifte  

• Kapacitetsudvidelse  
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• Jobskabelse  

Ansøgningsvirksomheder skal have under 100 

ansatte og en maksimal omsætning på 290 

mill. kr. eller en balance på max. 200 mill. kr. 

Virksomheden skal være uafhængig, dvs. ikke 

ejet af en virksomhed der ikke opfylder de 

nævnte krav. Virksomheden må ikke være 

beskæftiget i skibsbygningsindustrien eller 

transportsektoren.  

Ansøgning: Ansøgningsmateriale samt yderligere oplys-

ninger fås ved henvendelse til: 

VækstFonden 

Strandvejen 104a 

2900 Hellerup 

Tlf.: 35 29 86 00 

Fax: 35 29 86 35 

www.vaekstfonden.dk 
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ultur- og fritidsaktiviteter 

Amatørkultur: Udviklingspuljen til amatørkulturelle 

og folkelige kulturaktiviteter  

Formål: Puljen skal fremme amatørkulturelle og folke-

lige kulturaktiviteter.  

Målgruppe: Puljen støtter foreninger og grupper.  

Støtte: Puljen giver økonomisk støtte til foreninger og 

grupper som hjælp til at realisere deres visio-

ner om sang, musik, teater, dans m.v. Gerne 

aktiviteter på tværs af kunstarter, genrer og 

initiativtagere. Der er afsat 4 mill. kr. af tips- 

og lottomidlerne i 2003. 

Beskrivelse: Ideerne skal være nyskabende, de skal have 

betydning for andre, og de skal overvejende 

bæres af amatører. Projektet kan inddrage 

professionelle konsulenter, forfattere, instruk-

tører, komponister, dirigenter o.l. 
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Ansøgning: Ansøgningsskema og retningslinier fås ved 

henvendelse til: 

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd 

Bredgade 36, 2. 

1260 København K 

tlf.: 33 14 10 94 

fax: 33 14 10 93 

e-mail: akks@mail.dk 

hjemmeside: www.akks.dk

Center for Dansk Billedkunst  

Formål : Center for Dansk Billedkunst er en selvejende 

institution etableret af Kulturministeriet med 

det formål at styrke dialogen mellem dansk og 

udenlandsk samtidskunst inden for maleri, 

skulptur, grafik, foto, video, installationer mv. 

Målgruppe: Centret støtter danske kunstneres aktiviteter i 

udlandet og udenlandske kunstneres aktivite-

ter i Danmark, såvel som museers, galleriers 

og andre udstillingsarrangørers internationale 

udvekslingsaktiviteter. 
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Støtte: Center for Dansk Billedkunst giver økonomisk 

støtte til projekter, hvor danske og udenland-

ske kunstnere er gået sammen om at udvikle 

og præsentere nye projekter både i udlandet 

og herhjemme. Typisk giver centret støtte til 

rejse og ophold samt eventuelt udarbejdelse 

af katalog, men ikke til produktion af værker. 

Professionelle kunstnere, kunstnersammen-

slutninger, museer, kunsthaller, gallerier og 

andre udstillingsarrangører og udstillingsste-

der kan søge støtte til projekter, hvor der alle-

rede er etableret en dialog med udlandet. 

Centret kan desuden støtte udstillinger med 

danske kunstnere i udlandet og udenlandske 

kunstnere i Danmark, forudsat projektet har 

en udtrykkelig dialogdimension. 

Beskrivelse: Center for Dansk Billedkunst medvirker ved 

vigtige udstillingsbegivenheder og biennaler 

og etablerer udstillingsmuligheder og artist in 

residence-programmer i ind- og udland. Cent-

rets aktiviteter omfatter endvidere internatio-

nale samarbejdsprojekter og netværksarbejde 

i form af bl.a. besøgsprogrammer for centrale 

aktører på den internationale kunstscene, op-

bygning af en international kontaktdatabase 
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samt informations- og publikationsvirksomhed 

i ind- og udland. 

Ansøgning: Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af 

projektet, herunder sted og periode, samar-

bejdspartnere, og et budget med angivelse af 

det beløb, der søges. Desuden vedlægges en 

finansieringsplan og kopi af andre tilsagn om 

støtte. Der skal ikke anvendes specielle an-

søgningsskemaer. Ansøgningerne bliver fore-

lagt bestyrelsen for Center for Dansk Billed-

kunst ved fire årlige møder.  

OBS! En række af Kulturministeriets støtte-

ordninger er på udgivelsestidspunktet under 

omlægning, herunder Center for Dansk Billed-

kunst. Der henvises til Kulturministeriets 

hjemmeside: www.kum.dk for aktuel informa-

tion om denne ordning. 

Center for Kultursamarbejde med Udviklingslan-

dene

Formål: Center for Kultursamarbejde med Udviklings-

landene (CKU) er Danmarks forum for ud-

veksling af kunst og kultur med udviklingslan-
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dene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og 

Mellemøsten. 

Målgruppe: Enkeltpersoner, institutioner, foreninger og 

andre grupper. 

Støtte: Gennem centret kan enkeltpersoner, instituti-

oner, foreninger og andre grupper søge om fi-

nansiel støtte fra de midler, der er afsat på de 

årlige finanslove til kulturelt samarbejde med 

udviklingslandene. Der bevilges støtte til: 

• Præsentation og formidling af kunst og 

kultur fra udviklingslandene i Danmark  

• Udveksling og samarbejde med kultur-

sektoren i udviklingslandene, men ikke 

til egentlige bistandsprojekter. 

Projekter, der gives finansiel støtte, skal på 

den ene side fremme og formidle udviklings-

landenes kultur. På den anden side skal de 

have en forbindelse til Danmark, dvs. vedrøre 

aktiviteter, der finder sted i Danmark, involve-

re en dansk samarbejdspartner eller have et 

væsentligt dansk perspektiv. 

Ansøgning: Centret har indført et elektronisk ansøgnings-

skema, der via centrets hjemmeside 

www.dccd.dk skal udfyldes direkte. Kun de 
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ansøgninger, som er udfyldt i det elektroniske 

ansøgningsskema, vil blive behandlet. Der 

kan normalt forventes svar ca. en måned efter 

fristens udløb. 

Center for Kultursamarbejde med  

Udviklingslandene 

Vestergade 5, 2. 

1456 København K 

tlf.: 33 17 97 00 

fax: 33 17 97 01 

e-mail: info@dccd.dk 

hjemmeside: www.dccd.dk  

Det Danske Filminstitut 

Formål: Formålet med Det Danske Filminstituts arbej-

de er at fremme filmkunst, filmkultur og bio-

grafkultur i Danmark. Instituttets opgaver er at 

yde økonomisk støtte til produktion af danske 

spillefilm og kort- og dokumentarfilm, at ud-

brede kendskabet til både danske og uden-

landske film og salget af og kendskabet til 

danske film i udlandet, at sikre bevarelsen af 

film og dokumentationsmateriale om film, at 

sørge for et bredt udbud af publikumsrettede 
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aktiviteter om film, og gennem drift af værk-

steder at fremme eksperimenterende film-

kunst og talentudvikling. 

Beskrivelse: Konsulentordningen

Den samlede bevilling i 2003 til udvikling og 

produktion af spillefilm samt kort- og doku-

mentarfilm for børn og voksne under konsu-

lentordningen er 134,5 mill. kr., hvoraf de 101 

mill. kr. er afsat til spillefilm og 33,5 mill. kr. til 

kort- og dokumentarfilm. Den samlede bevil-

ling bruges til manuskriptstøtte, udviklingsstøt-

te og produktionsstøtte.  

Ansøgninger under denne ordning behandles 

løbende og vurderes ud fra kunstneriske krite-

rier af filmkonsulenter under henholdsvis kort- 

og dokumentarområdet og spillefilmområdet 

samt ud fra tekniske kriterier af producere. 

Herudover indkøbes på kort- og dokumenta-

rområdet danske og udenlandske film til 

dansk distribution. Vilkårene for støtte til film-

produktion mv. under konsulentordningen kan 

- ligesom støttevilkårene for alle andre støtte-

ordninger - rekvireres hos Det Danske Filmin-

stitut eller læses på hjemmesiden (se neden-

for). 
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 60/40 Ordningen 

Spillefilmprojekter kan under denne ordning 

opnå produktionsstøtte på op til 60% af de 

samlede produktionsomkostninger. Projekter-

ne indstilles til støtte på baggrund af en vurde-

ring af de enkelte films publikumsmæssige po-

tentiale. Den samlede bevilling til denne ord-

ning er 40 mill. kr. 

Tilskud til biografer 

Den samlede bevilling til tilskud til biografer er 

i 2003 4,5 mill. kr. Der kan søges støtte i form 

af konsulentbistand, tilskud til renovering af 

bygninger og støtte til forbedring af teknisk 

udstyr. Endvidere gives støtte til reetablering 

af biografer samt støtte til art-cinemas. 

Tilskud til lancering og kopiering af  

spillefilm 

Der ydes støtte til lancering og kopiering af 

danske spillefilm med det formål at sikre den 

bedst mulige udnyttelse af filmens publikums-

potentiale i danske biografer. 

Der er samlet afsat 19 mill. kr. til de forskellige 

støtteordninger. 
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 Importstøtte 

Importstøtteordningens formål er at yde støtte 

til import og lancering af kunstnerisk værdiful-

de film. Der anvendes et særligt ansøgnings-

skema, der kan rekvireres hos Det Danske 

Filminstitut eller downloades fra hjemmesiden. 

Den samlede bevilling for 2003 er 2,3 mill. kr. 

 Andre støtteområder 

Det Danske Filminstitut yder også støtte til så-

kaldt almene formål: Publikationer, rejser og 

stipendier, organisationer og særlige indsats-

områder. Bevillingen i 2003 er 2,5 mill. kr. 

Det Danske Filminstitut  

Gothersgade 55  

1123 København K  

tlf.: 33 74 34 00  

fax: 33 74 34 01  

e-mail: dfi@dfi.dk  

hjemmeside: www.dfi.dk 
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EU – Kultur 2000            

Formål: Kultur 2000 er et femårigt EU-program, som 

skal bidrage til at fremme et europæisk kultur-

område, der er fælles for de europæiske folk 

ved at styrke samarbejdet mellem skabende 

kunstnere, kulturaktører, private og offentlige 

formidlere, aktiviteter under de kulturelle net-

værk og andre partnere samt kulturinstitutio-

ner i de 28 lande, der deltager i programmet. 

Projekter, der ikke består af et samarbejde 

mellem partnere fra mindst tre lande, og en-

keltpersoner kan ikke få støtte. Der er hvert år 

forskellige prioritering og krav, som offentlig-

gøres på www.kulturtilskud.min.dk under Cul-

tural Contact Point Danmark.  

Programmet har følgende mål: 

• Fremme af den kulturelle dialog og det 

gensidige kendskab til de europæiske 

folks kultur og historie. 

• Fremme af kreativitet og tværnational 

kulturspredning og bevægelighed for 

kunstnere, skabende personer, andre 

kulturformidlere og fagfolk samt deres 

værker med særlig vægt på unge og 
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ugunstigt stillede personer og på kultu-

rel mangfoldighed. 

• Fremhævelse af den kulturelle mang-

foldighed og udvikling af nye kulturelle 

udtryksformer. 

• Fremme af kendskabet i Fællesskabet 

til væsentlig europæisk kulturarv, for-

midling af knowhow og fremme af de 

bedste metoder for bevarelse og be-

skyttelse af denne kulturarv. 

• Hensyntagen til kulturens rolle i den 

socioøkonomiske udvikling. 

• Skabelse af en interkulturel dialog og 

udveksling mellem europæiske og ik-

ke-europæiske kulturer. 

• Udtrykkelig anerkendelse af kulturen 

som en økonomisk faktor og som en 

faktor for social og folkelig integration. 

• Forbedring af adgang til og deltagelse i 

kulturlivet i Den Europæiske Union for 

flest mulige borgere. 

Målene realiseres gennem følgende tre akti-

onsområder: 
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1. Specifikke nyskabende og/eller ekspe-

rimentelle aktioner 

Disse projekter skal omfatte aktører fra mindst 

tre lande og strække sig over et år. Støtten 

kan ikke overstige 60% af budgettet og vil i de 

fleste tilfælde ikke være under 50.000 EUR el-

ler over 150.000 EUR.  

2. Integrerede aktioner, der er omfattet af 

strukturerede, flerårige tværnationale kul-

tursamarbejdsaftaler 

Dette aktionsområde vedrører projekter af høj 

kvalitet med en europæisk dimension og stor 

rækkevidde, som omfatter mindst fem lande 

og må højst løbe over tre år. Støtten kan ikke 

overstige 60% af samarbejdsaftalens budget 

og ikke være over 300.000 EUR om året. 

3. Særlige kulturarrangementer med en eu-

ropæisk eller international dimension 

Dette område er primært forbeholdt de euro-

pæiske kulturbyer og formandskabernes akti-

viteter, dog kan man søge om støtte til særlige 

kulturarvs-laboratorier.  

Lande, der deltager i programmet: EU- og 

EØS-landene. Ansøgningen skal indsendes til 
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Europa-Kommissionen, som benytter sig af 

eksperter fra kulturlivet til at evaluere projek-

terne. Kultur 2000 trådte i kraft den 1. januar 

2000, udløber den 31. december 2004 og har 

en bevilling på 167 mill. EUR. 

Cultural Contact Point Danmark har til opgave 

at informere om Kultur 2000, vejlede ansøge-

re og bistå med projektpartnersøgning. Cultu-

ral Contact Point Danmark henviser også til 

andre EU-programmer, der i visse tilfælde 

støtter kulturprojekter og –samarbejde:  

• Forskning: Kontakt FIRST – Forsk-

ningsstyrelsen, tlf.  35 44 62 00, 

www.first.dk. 

• Uddannelse og ungdom: Kontakt Ci-

rius - Center for Information og Råd-

givning om Internationale Uddannel-

ses- og Samarbejdsaktiviteter, tlf.: 33 

95 70 00, www.ciriusonline.dk.  

Idræt: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforsk-

ning 

Formål: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 

støtter forskningsprojekter inden for idrætsom-
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rådet. Udvalget kan også selv sætte projekter 

i gang. Udvalget har desuden til opgave at 

rådgive Kulturministeriet i forskningspolitiske 

spørgsmål på idrætsområdet.  

Målgruppe: Idrætsforskere. 

Støtte: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 

råder over 5 mill. kr. i perioden 1. april 2002 – 

31. marts 2003. 

Beskrivelse: Ideerne skal være nyskabende, de skal have 

betydning for andre, og de skal overvejende 

bæres af amatører. Projektet kan inddrage 

professionelle konsulenter, forfattere, instruk-

tører, komponister, dirigenter o.l. 

Ansøgning: Ansøgning indsendes i 11 eksemplarer. Ud-

førlig ansøgervejledning og ansøgningsskema 

findes på Medie- og Tilskudssekretariatets 

hjemmeside. Her kan man også læse udval-

gets kommissorium og handlingsplan og se en 

oversigt over projekter, der har fået tilskud. 

Ansøgningsskema og retningslinier fås ved 

henvendelse til: 
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Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 

Medie- og Tilskudssekretariatet 

Nybrogade 10 

1203 København K 

Tlf.: 33 92 30 40 

Fax: 33 14 64 28 

E-mail: tips@kulturtilskud.dk

Hjemmeside: www.kulturtilskud.min.dk

Kunststøtte: Statens Kunstfond 

Formål: At støtte dansk skabende kunst inden for om-

råderne: Billedkunst, litteratur, tonekunst, 

kunsthåndværk og design, arkitektur, film og 

teater. 

Målgruppe: Fonden giver støtte til skabende, professionelt 

arbejdende kunstnere. Det afgørende kriteri-

um for støtte er kvaliteten i den kunstneriske 

produktion og det kunstneriske talent. 

Støtte: I 2001 var fondens samlede rådighedssum på 

85,4 mill. kr. Desuden rådede fonden i 2001 

over 14,6 mill. kr. til toårige igangsættelsessti-

pendier til yngre kunstnere. 
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Beskrivelse: Hovedparten af fondens midler anvendes til 

arbejdslegater, rejselegater og treårige sti-

pendier. Fonden yder desuden tilskud til kom-

ponisthonorarer i forbindelse med bestilling og 

fremførelse af nye danske kompositioner og i 

begrænset omfang til udgivelse. I særlige til-

fælde yder fonden tilskud til honorarer til ska-

bende kunstnere i forbindelse med konkrete 

film-/teaterprojekter. 

Fondens midler kan herudover gå til andre 

initiativer, der er egnede til at fremme dansk 

skabende kunst. Desuden uddeler Statens 

Kunstfond toårige igangsætterstipendier til 

kunstnere i starten af deres kunstneriske kar-

riere. 

Billedkunstudvalget yder støtte til malere, bil-

ledhuggere, grafikere, fotografer og andre, 

som udtrykker sig billedkunstnerisk. 

Litteraturudvalget yder støtte til skønlitterære 

forfattere, herunder børnebogsforfattere, lyri-

kere, essayister og dramatikere. 

Tonekunstudvalget for den klassiske musik 

yder støtte til komponister inden for partitur-
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musikken. Tonekunstudvalget for den rytmi-

ske musik yder støtte til komponister inden for 

den rytmiske musik (jazz, rock etc.). 

Kunsthåndværk- og designudvalget yder støt-

te til keramikere, tekstilkunstnere, glas- og 

smykkekunstnere, møbeldesignere, industriel-

le designere og grafikere. 

Arkitekturudvalget yder støtte til arkitekter. 

Film- og Teaterudvalget yder støtte til film- og 

teaterinstruktører, scenografer, koreografer og 

dramatikere. 

Udsmykningsudvalget yder støtte til billed-

kunstneriske udsmykninger i forbindelse med 

bygninger og anlæg, som er offentlig tilgæn-

gelige.  

Endelig indkøber fonden værker af billed-

kunstnere, kunsthåndværkere og designere. 

Værkerne bliver deponeret på offentlige insti-

tutioner, hvor de er tilgængelige for offentlig-

heden. 
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Igangsætterstipendierne er toårige og uddeles 

én gang årligt i efteråret. 

Fonden yder ikke støtte til uddannelsessø-

gende eller til formidling. 

Andre oplysninger: Fondens midler administreres af kunstkyndige 

tremandsudvalg, som beskikkes af kulturmini-

steren for tre år. 

Ansøgning: Ansøgninger om legater og treårige stipendier 

behandles i den årlige ansøgningsrunde - for-

årsuddelingen - med ansøgningsfrist d. 1. fe-

bruar. Øvrige ansøgninger behandles løben-

de. 

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men 

ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af 

det arbejde, der søges støtte til, biografiske 

oplysninger samt vedlægges dokumentati-

onsmateriale i form af dias, fotos, kataloger, 

tegninger, manuskripter, partiturer, bånd m.v. 

Mængden af materiale bør dog så vidt muligt 

ikke overstige, hvad der kan rummes i en 

C4-kuvert. Ønskes materialet retur, vedlæg-

ges en frankeret svarkuvert, eller det oplyses, 

at materialet vil blive afhentet i fonden.  
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Igangsætterstipendiet uddeles én gang årligt. 

Der søges på et særligt ansøgningsskema, 

der vil kunne rekvireres hos Statens Kunst-

fond. 

OBS! En række af Kulturministeriets støtte-

ordninger er på udgivelsestidspunktet under 

omlægning, herunder Statens Kunstfond. Der 

henvises til Kulturministeriets hjemmeside: 

www.kum.dk for aktuel information om denne 

ordning. 

Kunststøtte: Statens Værksteder for Kunst og 

Håndværk 

Formål: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk er 

en statsinstitution under Kulturministeriet. In-

stitutionen har til opgave at stille værksteder, 

store atelierer, mødelokaler og andre facilite-

ter til rådighed for kunstnere til specialopgaver 

og eksperimenterende virksomhed, der ikke 

kan foregå på eget værksted. 
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Målgruppe: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 

skal betjene kunstnere fra hele landet. Institu-

tionen er også forpligtet overfor nordiske, eu-

ropæiske og internationale kunstnere, der har 

projekter i udstillingsbygninger og museer i 

Danmark.  

Støtte: Man kan ansøge om at låne et værksted.

Beskrivelse: Brugerne låner værkstederne typisk i tidsrum 

fra en uge til seks måneder. Et arbejdslegat er 

omkostningsfrit med undtagelse af materialer, 

rejseudgifter og personlig forplejning. En lang 

række udstillingsopgaver og separatudstillin-

ger, unikke arbejder, prototyper samt restau-

reringsopgaver har haft deres udgangspunkt i 

Statens Værksteder.  

Aktiviteterne i huset grupperes omkring to 

basisværksteder, et for metal og et for træ. Li-

geledes er der indrettet fagværksteder for 

tekstiltryk, vævning, ler, gips, sten, grafik, 

konservering og video/foto. 

Andre oplysninger: For at sikre at alle fagområdernes interesser 

tilgodeses, er der oprettet fire områdeudvalg 

for billedkunstnerisk virksomhed, kunsthånd-
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værk, industriel design og konserve-

ring/restaurering. Formændene for områdeud-

valgene udgør sammen med en person udpe-

get af kulturministeren det Værkstedsråd, som 

vurderer de enkelte ansøgere. 

Ansøgning: Der skal ikke bruges ansøgningsskema. Den 

enkelte kunstner må selv formulere sin an-

søgning, som skal vedlægges CV, en projekt-

beskrivelse, tidsramme, værkstedsønsker 

samt tegninger, skitser eller anden form for 

billedmæssig dokumentation.  

Ansøgninger sendes til:  

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 

Gammel Dok Pakhus 

Strandgade 27 B 

1401 København K 

Tlf.: 32 96 05 10 

Fax: 32 57 02 52 

OBS! En række af Kulturministeriets støtte-

ordninger er på udgivelsestidspunktet under 

omlægning. Der henvises til Kulturministeriets 

hjemmeside: www.kum.dk for aktuel informa-

tion om denne ordning.
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Litteratur: Litteraturrådet  

Formål: Litteraturrådets formål er at støtte frembrin-

gelse og udbredelse af litteratur inden for alle 

genrer og at rådgive og bistå offentlige myn-

digheder og institutioner i sager angående lit-

teratur. 

Målgruppe: Forfattere, litterater, forlæggere, boghandlere, 

oversættere og arrangører af forskellige litte-

rære arrangementer. 

Støtte:  Der gives kortvarige legater til arbejde, rejse, 

udvikling og formidling. Ligeledes ydes der 

støtte til udgivelser. Litteraturrådets pulje for 

2002 var på i alt 11,4 mill. kr.  

Beskrivelse: De indkomne ansøgninger behandles af 12 

forskellige udvalg, hvor medlemmerne er valgt 

af kulturministeren, faginstitutioner og Littera-

turrådet selv. Ønskes der en nærmere beskri-

velse af ordningen, henvises der til kunstse-

kretariatets hjemmeside: 

www.Kunstsekretariat.dk

Andre oplysninger:  Der er ansøgningsfrister 2 gange om året: 1. 

april og 1. oktober  
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  Handlingsplan og årsberetning kan rekvireres 

ved henvendelse i Litteraturrådet. 

Ansøgning:  En række af Kulturministeriets støtteordninger 

er på udgivelsestidspunktet under omlægning, 

herunder Litteraturrådet. Der henvises til Kul-

turministeriets hjemmeside: www.kum.dk for 

aktuel information om denne ordning.

Lokale- og Anlægsfonden 

Formål: Lokale- og Anlægsfonden har til formål at ud-

vikle og støtte byggeri inden for kultur- og fri-

tidsområdet. Det kan være fra renovering af 

en spejderhytte til storstilet udbygning af et 

klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlings-

sted for skatere til store kultur- og musikhuse 

og idrætsanlæg. Det kan være børne- og 

ungdomsformål, teater, musik, museer, udstil-

lingssteder, film, dans, friluftsliv med mere. 

Målgruppe: Selvejende institutioner, foreninger, klubber, 

borgergrupper, kommuner og andre, der ska-

ber og driver faciliteter inden for kultur- og fri-

tidsområdet, kan søge fonden om støtte til 



143

byggeri. Intet enkeltområde har fortrinsret til 

fondens midler.  

Støtte: Fonden kan yde støtte i form af: 

• Etableringstilskud 

• Lån 

• Ydelsesgaranti for lån 

Kun etableringen af de fysiske rammer kan få 

tilskud ikke selve virksomheden eller driften. 

Pulje til klublokaler og væresteder 

Fonden råder over en Pulje til Klublokaler og 

Væresteder. Puljen er øremærket klublokaler 

og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater, 

musik, dans, museer og udstillingssteder, og 

andre rammer for trivsel og samvær. Puljen 

kan søges af børne- og ungdomsforeninger 

samt andre foreninger og institutioner inden 

for kultur- og fritidsområdet. Man kan kun 

sende ansøgning til enten Lokale- og Anlægs-

fonden eller Puljen til Klublokaler og Væreste-

der. I tvivlstilfælde kan man kontakte sekreta-

riatet. 

Endvidere har Fonden mulighed for at tilbyde 

kvalitetsvurdering af projekter, også selvom 

fonden ikke deltager i finansieringen af projek-
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tet. Kommuner og andre, der har et større pro-

jekt, kan efter nærmere aftale få denne ser-

vice. 

Beskrivelse: Byggeriet skal i sig selv være en inspirerende 

ramme for oplevelser og aktiviteter. Fondens 

støtte baseres alene på kvalitet. Lokale- og 

Anlægsfonden prioriterer projekter som: 

• Indeholder arkitektoniske nyskabelser. 

• Tager et overordnet miljø- og planlæg-

ningsmæssigt hensyn. 

• Tager udgangspunkt i den frivillige ind-

sats. 

• Hviler på brugerindflydelse og -styring 

• Inddrager børn og unge. 

• Henvender sig til flere brugergrupper. 

• Skaber flere faciliteter i indre områder 

af storbyer. 

Endvidere lægges der vægt på, at projekterne 

tager særligt hensyn til personer med handi-

cap og deres behov. 

Ansøgning: Udførligt oplysningsmateriale kan fås hos: 

Lokale- og Anlægsfonden  

Englandsvej 270 

2770 Kastrup 
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tlf.: 32 52 28 98 

fax: 32 51 62 19 

e-mail: fonden@loa-fonden.dk

hjemmeside: www.loa-fonden.dk

Lokal radio og tv 

Formål: Puljen har til formål at yde tilskud til ikke-

kommercielle lokalradioer og lokal-tv stationer. 

Tilskud gives som basistilskud og programtil-

skud. 

Beskrivelse: Radio- og tv-nævnet bevilger tilskud af puljen 

for lokal radio og tv. Der gives basis- og pro-

gramtilskud til ikke-kommercielle stationer. 

Støtte: Der var i alt 53 mill. kr. til fordeling til basis- og 

programtilskud i 2002.  

Andre oplysninger: Basistilskud

 Basistilskud kan søges af alle ikke-

kommercielle lokal radio- og tv-stationer, der 

har tilladelse til lokal programvirksomhed og 

har sendt regelmæssigt i seks måneder. An-

søgning om tilladelse til lokal programvirk-

somhed behandles af de lokale radio og tv-
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nævn. Der gives et basistilskud på 100 kr. pr. 

udsendt time for radiostationer, og 1000 kr. pr. 

udsendt time for tv-stationer. Dog gives der 

maksimalt tilskud til 15 timers radio om ugen 

og 3 timers tv om ugen. 

Programtilskud 

Programtilskud kan søges af alle ikke-

kommercielle lokal radio og tv-stationer, der 

opfylder betingelserne for at modtage basistil-

skud. 

Radio- og tv-nævnet prioriterer og vurderer 

om de ansøgte programmer kan modtage til-

skud. De lokale radio og tv-nævn indstiller an-

søgningerne i prioriteret rækkefølge til næv-

net. Nævnet følger i høj grad de lokale nævns 

indstillinger. Programtilskud gives til pro-

grammer, der indeholder lokal information og 

debat, imødekommer mindretalsgrupper eller 

mediesvage gruppers behov og programmer, 

der involverer borgerne i produktionen (public 

access). 

Programtilskud kan også gives som støtte til 

programmer eller projekter, der fremmer stati-
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onens kompetenceopbygning eller giver pro-

gramvirksomheden et kvalitetsløft. 

Ansøgningen udformes efter særlige retnings-

linier, som fremgår af en vejledning, som fås i 

Medie- og Tilskudssekretariatet eller på sekre-

tariatets hjemmeside. 

Ansøgningsfrist for tilskud i 2003 var 16. sep-

tember 2002 (basistilskud) og 1. november 

2002 (programtilskud).  

Yderligere oplysninger fås hos: 

Medie- og Tilskudssekretariatet 

Nybrogade 10 

1203 København K 

tlf.: 33 92 30 40 

fax: 33 14 64 28 

e-mail: rtv@mediesekretariat.dk 

hjemmeside: www.mediesekretariat.dk 
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MEDIA Desk Danmark  

Målgruppe: Produktions- og distributionsselskaber inden-

for film, TV og multimedier, samt salgsagenter 

og biografejere. 

Formål: MEDIA Desk Danmark er et videnscenter, 

som har til formål at rådgive den professionel-

le film-, tv- og multimediebranche om EU's 

audiovisuelle politik og i særdeleshed om støt-

temulighederne under MEDIA+-programmet, 

således at de kan få det størst mulige udbytte 

af de forskellige støtteordninger. Målet med 

MEDIA+-programmet er at give den audiovi-

suelle branche i EU medlemslandene bedre 

muligheder på det internationale marked samt 

at styrke den europæiske medieindustri gene-

relt. 

Støtte: MEDIA+-programmet er gældende i perioden 

2001-2005 og har et budget på ca. 3 mia. kr. 

til støtte for den audiovisuelle sektor i EU. 

MEDIA+-programmet støtter: 

• Uddannelsesinstitutioner der udbyder 

efteruddannelser inden for film, tv og 

multimedier 
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• Udvikling af film, tv-programmer og 

multimedier 

• Distribution af film, tv-programmer og 

multimedier 

Ansøgning: MEDIA Desk Danmark 

Det Danske Filminstitut 

Vognmagergade 10 

1120 København K 

tlf.: 33 74 34 42 

fax: 33 74 35 65 

e-mail: media@centrum.dk

hjemmeside: www.mediadesk.dk

Skibsbevaringsfonden 

Formål: Fondens formål er: 

• At bidrage til bevaring og restaurering 

af karakteristiske danske fartøjer. 

• At søge, herunder undtagelsesvis også 

ved køb, at bevare ejendomsretten til 

sådanne skibe i Danmark. 

Målgruppe: Fortrinsvis ejere af ældre danske brugsfartø-

jer. 
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Støtte: Årlige bevilling 5 mill. kr. 

Beskrivelse: Den vigtigste direkte støtteform er rente- og 

afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige 

fartøjer, der som modydelse accepterer en på-

tegning i skibets skøde. Hermed opnås i over-

ensstemmelse med fondens fundats, at det 

bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive 

i dansk eje, og at Skibsbevaringsfonden har 

indsigt i skibets fortsatte restaurering. 

Andre oplysninger: Fondens konsulenter yder desuden vejledning 

i forbindelse med restaurering af fartøjer, samt 

hjælp til dokumentation og udarbejdelse af re-

staureringsprojekter.  

Ansøgning: Skibsbevaringsfonden 

Skovhusevej 35 

4720 Præstø 

tlf./fax: 55 99 95 18 

e-mail: kontor@skibsbevaringsfonden.dk



151

Statens Musikråd 

Formål: Statens Musikråd har en række tilskudsord-

ninger, som alle har det overordnede formål at 

fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i 

udlandet. 

Målgruppe: Musikere, musikundervisere, professionelle 

kor og orkestre, musikskoler, spillesteder, 

koncertarrangører, musikformidlere m.fl. 

Støtte: Bevillingen var i 2001 på ca. 192 mill. kr. - 

heraf anvendtes ca. 77 mill. kr. til driftstilskud 

til musikskoler og 30 mill. kr. til rytmiske spille-

steder. 

 Nye musikprojekter 

Statens Musikråd kan give tilskud til idéud-

vikling, projektforberedelse og delvis gennem-

førelse af nye musikprojekter, der f.eks. bru-

ger andre kunstneriske udtryksformer, ny mu-

sik og/eller teknologi. Ansøgninger behandles 

løbende. 

 Musikundervisning 

Statens Musikråd kan give tilskud til musikal-

ske grundkurser (MGK), undervisning af for-
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søgsmæssig karakter og til skolekoncerter. 

Herudover giver Musikrådet driftstilskud til 

musikskoler. 

 Amatørmusik 

Statens Musikråd giver primært tilskud til 

landsdækkende organisationer. 

 Instrumenter 

Statens Musikråd kan give tilskud til anskaf-

felse af instrumenter til musikskoler, større 

amatørorkestre og øvelokaleforeninger af re-

gional betydning. 

 Musikdramatik 

Statens Musikråd kan give tilskud til nyopsæt-

ninger af primært nyskrevet dansk musikdra-

matik, herunder produktion af musikdelen i 

danseforestillinger, hvor musikken indgår som 

et bærende element. Ansøgningerne behand-

les i samarbejde med Teaterrådet.  

Internationale musikaktiviteter og musik-

eksport 

Statens Musikråd kan give tilskud til internati-

onalt samarbejde og udveksling, formidling og 

information. 
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 Orkestre 

Statens Musikråd kan give driftstilskud til pro-

fessionelle selvetablerede ensembler og orke-

stre med landsdækkende koncertvirksomhed. 

I samarbejde med kommuner og amter gives 

der for tiden tilskud til fem basisensembler. 

Desuden kan Musikrådet give tilskud til tids-

begrænsede musikprojekter primært inden for 

den rytmiske musik. 

 Koncertvirksomhed 

Statens Musikråd kan give tilskud til koncerter, 

der afholdes af musik- og koncertforeninger 

samt til koncertrækker og festivaler af regio-

nal, musikkulturel betydning.  

 Rytmiske spillesteder 

Statens Musikråd kan give tilskud til honorarer 

til rytmiske spillesteder og musikforeninger, og 

driftstilskud til regionale rytmiske spillesteder. 

Musikrådet kan endvidere udlåne lydanlæg til 

større spillesteder, give tilskud til udviklings-

projekter, og udbydere af uddannelse i tilknyt-

ning til rytmiske spillesteder. Det er en forud-

sætning for tilskud til rytmiske spillesteder, at 

kommune og/eller amt yder tilskud til spille-

stedet. Ansøgninger behandles løbende - 
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bortset fra ansøgning om driftstilskud til regio-

nale spillesteder. 

 Efteruddannnelse 

Statens Musikråd kan give tilskud til udbydere 

af kurser, seminarer, masterclasses, udvik-

lingsprojekter m.m. for professionelle musike-

re og musikundervisere. Musikrådet kan end-

videre give tilskud til dækning af rejseudgifter i 

forbindelse med videreuddannelse i udlandet 

for professionelle musikere, sangere, dirigen-

ter og musikundervisere. Ansøgninger om til-

skud til videreuddannelse behandles løbende. 

 Udgivelser 

Statens Musikråd kan give tilskud til video og 

film, til markedsføring af fonogrammer og til 

dokumentation (folkemusik), til musiktidsskrif-

ter og andre publikationer om musik. 

 Dokumentations- og informationsvirksom-

hed

Statens Musikråd kan give tilskud til informati-

ons- og dokumentationscentre, samt til ind-

samling, bearbejdning og formidling af musi-

kalsk materiale. 
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Transport- og turnéstøtte 

Der gives tilskud til transport- og turnéudgifter 

inden for jazz, rock, verdensmusik og folke-

musik. Ansøgningerne behandles løbende og 

sendes direkte til Transportstøtten, Folkemu-

sikkens Fællessekretariat, Dansk Jazzfor-

bund, Dansk Rock Samråd (ROSA) eller For-

eningen for Verdensmusik i Danmark. 

Ansøgning: OBS! En række af Kulturministeriets støtte-

ordninger er på udgivelsestidspunktet under 

omlægning, herunder Statens Musikråd. Der 

henvises til Kulturministeriets hjemmeside: 

www.kum.dk for aktuel information om denne 

ordning. 

Teater: Teaterrådet 

Formål: Teaterrådet yder støtte til en række professio-

nelle teaterformål og rådgiver offentlige myn-

digheder i sager angående teaterforhold. Tea-

terrådet kan også på eget initiativ behandle 

spørgsmål vedrørende dansk teaterliv og 

fremsætte udtalelser herom. Rådet varetager 

bl.a. administrationen af statens bevillinger til 

egnsteatre og små storbyteatre og bistår am-
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ter, kommuner og teatre ved udarbejdelsen af 

aftaler på området. Teaterrådet er en del af 

Kulturministeriets Kunstsekretariat.

Målgruppe: Teaterrådet kan yde støtte til professionel tea-

tervirksomhed.

Støtte: Teaterrådet fordelte i 2001 ca. 66,4 mill. kr. af 

teaterlovens midler suppleret med andel i tips- 

og lottopuljen. Herudover fordelte Teaterrådet 

i fællesskab med Statens Musikråd 8,1 mill. kr. 

af finanslovsmidler suppleret af rådenes egne 

midler til musikdramatiske formål. (se kort be-

skrivelse af dette ovenfor under Statens Mu-

sikråd).  

Beskrivelse: Der kan søges om støtte til følgende formål: 

• Stationær, turnerende og opsøgende 

teatervirksomhed inden for alle genrer, 

herunder dans og musikdramatik.  

• Fremme af ny dansk dramatik.  

• Større nyanskaffelser af sceneteknisk 

materiel samt til biler til turnébrug. 

• Stipendier til videreuddannelse inden 

for teatrets område.  

• Publikationsvirksomhed, herunder tea-

tertidsskrifter.  
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• Langsigtet planlægning og forberedel-

se af festivalaktiviteter og gæstespil fra 

udlandet.  

Ansøgning: OBS! En række af Kulturministeriets støtte-

ordninger er på udgivelsestidspunktet under 

omlægning, herunder Teaterrrådet. Der hen-

vises til Kulturministeriets hjemmeside: 

www.kum.dk for aktuel information om denne 

ordning. 

Tilskud til istandsættelse af fredede bygninger 

Formål: At støtte istandsættelse og restaurering af 

fredede bygninger og deres omgivelser. 

Målgruppe: Private ejere af fredede bygninger. 

Støtte: Tilskud, lån og konsulentbistand eller brugte 

byggematerialer. De brugte byggematerialer 

kan være egetømmer, tagsten og skifersten, 

som Skov- og Naturstyrelsen opkøber og op-

bevarer i depoter fordelt over hele landet.  
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Beskrivelse: Der kan ydes støtte til istandsættelse og re-

staurering af fredede bygninger og anlæg. 

Konkret kan der ydes støtte til: 

• Gennemførelse af bygningshistoriske 

undersøgelser. 

• Faglig restaureringskyndig hjælp. 

• Gennemførelse af bygningsarbejder 

der har særlig betydning for oprethol-

delse af en fredet bygning eller beva-

ringsværdierne på en sådan. 

Tilskuddet betinges af, at følgende foreligger 

inden arbejdet igangsættes: 

• Et projekt der er godkendt af Skov- og 

Naturstyrelsen. 

• Udgiftsoverslag og finansieringsplan. 

• En tinglyst særlig bevaringsdeklaration 

når tilskuddet er over en vis størrelse. 

Tilskuddets størrelse afhænger af typen af de 

konkrete arbejder samt af arbejdernes betyd-

ning for den fredede bygnings bevaringsvær-

di. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af Skov- og Natur-

styrelsen. 
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Ansøgning: Ansøgning fremsendes til: 

Skov- og Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf.: 39 47 20 00 

Vildtplantningsordningen 

Formål: At stimulere interessen hos private for at for-

bedre levevilkårene for faunaen i det åbne 

land via anlæg af vildtplantninger. Ordningen 

udnyttes fortrinsvis af jægere. 

Målgruppe: Ordningen kan yde støtte til personer, der har 

brugsret til arealer i det åbne land.  

Støtte: Støtten ydes i form af en planteleverance på 

350-500 planter pr. ansøger. 

Der ydes kun støtte til erhvervelse af planter. 

Støtten udgør 75% af planternes værdi. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af statsskovdistrik-

terne og Statsskovbrugets Planteavlsstation. 



160

Ansøgning:  Der indgives et ansøgningsskema til det loka-

le statsskovdistrikt. Der kan søges 2 gange 

om året. Ansøgningsfristerne er 30. april og 

31. oktober. 
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ociale og forebyggende aktiviteter 

Botilbud og andre sociale tilbud til yngre fysisk 

handicappede (BOFY) 

Formål: Puljens formål er at forbedre forholdene for 

yngre fysisk handicappede ved at yde støtte til 

forbedring af boligforhold og andre sociale til-

bud. 

Målgruppe: Ansøgerkredsen er kommuner, amter, organi-

sationer og foreninger. 

Støtte: 14 mill. kr. i 2002. 

Beskrivelse: Der kan søges støtte til bygningsforbedringer 

og aktivitetstilbud. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 
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Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 33 92 92 50. Te-

lefonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 

Frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede 

mennesker (PUF) 

Formål: Puljens formål er at støtte det frivillige sociale 

arbejde, der udføres med henblik på at fore-

bygge og afhjælpe problemer for socialt true-

de mennesker, herunder den fattigste del af 

befolkningen. Støtten gives til initiativer, hvor 

den frivillige arbejdskraft indgår som et væ-

sentligt element. 

Målgruppe: Ansøgerkredsen er organisationer, foreninger, 

grupperinger og initiativer m.m., som arbejder 

på non-profit basis. 

Støtte: 47,1 mill. kr. i 2003. 
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Beskrivelse: Tilskud kan gives til generelle driftsudgifter i 

forbindelse med foreningers og organisatio-

ners frivillige arbejde og driftsudgifter til en-

keltprojekter. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan  downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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Puljen til socialt udsatte grupper 

Formål:  Puljen sigter bl.a. på at bidrage til en sam-

menhængende indsats over for de socialt ud-

satte grupper, fx hjemløse, stof- og alkohol-

misbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. 

Puljen skal bl.a. tilgodese etablering af midler-

tidige og varige botilbud, herunder den nød-

vendige bostøtte, der er i overensstemmelse 

med den enkeltes behov. Der skal endvidere 

satses på udslusningsboliger og efterværn 

generelt, herunder initiativer, der bidrager til at 

bringe den enkelte tættere på arbejdsmarke-

det, ligesom støtte- og kontaktpersonordnin-

ger, brugerorganisering, forebyggelses- og 

behandlingsindsatser o.l. skal fremmes.  

Puljen skal også benyttes til en styrket indsats 

over for børn af udsatte grupper og børn af 

forældre med fysisk eller psykisk handicap. 

Der skal ske en forstærket indsats i forbindel-

se med den tidlige opsporing og støtten til 

barnet og familierne. Endvidere skal der ske 

en opbygning af viden på området, bl.a. ved at 

iværksætte modelprojekter i udvalgte 

(amts)kommuner, og erfaringerne fra disse 
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modelprojekter skal formidles til andre kom-

muner og amtskommuner. 

Målgruppe:  Ansøgerkredsen er kommuner, herunder 

sammenslutninger af kommuner, og amts-

kommuner. Det forudsættes, at initiativerne i 

vidt omfang sker i et samarbejde med de frivil-

lige sociale organisationer og foreninger samt 

andre private aktører, som fx kan være med-

ansøgere. Frivillige sociale organisationer og 

foreninger samt andre private aktører kan, og-

så uden at kommuner eller amtskommuner er 

medansøgere, søge om midler fra puljen. 

Endvidere kan de frivillige sociale organisatio-

ner og foreninger også løbende søge om mid-

ler fra puljen, dvs. uden for de fastsatte an-

søgningsfrister. 

Støtte:  Til projekter målrettet socialt udsatte grupper: 

60 mill. kr. i 2003, 30 mill. kr. i 2004 og 30 mill. 

kr. i 2005.  

Til projekter målrettet børn af socialt udsatte 

grupper og børn af forældre med fysisk eller 

psykisk handicap: 15 mill. kr. i 2003 og 5 mill. 

kr. i 2004. 
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Frist for indsendelse af ansøgninger til 1. an-

søgningsrunde var den 15. november 2002, 

og evt. fremtidige ansøgningsrunder afhænger 

af de bevilgede beløb ved 1. ansøgningsrun-

de.  

Beskrivelse: Der kan søges om støtte til etablering og drift. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

 Socialministeriet 

 Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

 Postboks 1059 

1008 København K 
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Pulje til forøget kapacitet og kvalitet på kvindekri-

secentre

Formål:  Baggrunden for etablering af puljen er, at der 

er kapacitetsproblemer på kvindekrisecentre 

flere steder i landet. Det har resulteret i, at ca. 

hver anden kvinde i 2001 blev afvist med den 

grund, at krisecentret ikke havde plads. Det er 

især i hovedstadsområdet, at der afvises 

mange kvinder, og derfor er behovet for udvi-

delse af kapaciteten størst her. 

Der er endvidere behov for et generelt kvali-

tetsløft på krisecentrene, herunder bl.a. en 

styrkelse af indsatsen over for børn af kvinder, 

der opholder sig på krisecentre. 

Ansøgerkreds:  Både amtskommuner og kvindekrisecentre 

kan søge om midler fra puljen til aktiviteter, 

der opfylder puljens formål.   

Støtte:  10 mill. kr. i hvert af årene 2003-2006.

Beskrivelse: Der kan ydes støtte til byggeomkostninger i 

forbindelse med etablering af nye pladser i 

eksisterende bygninger eller eksisterende kri-

secentre, driftsudgifter i forbindelse med 
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ibrugtagning af de nye pladser, lønudgifter, 

materialer og efteruddannelse af personale 

samt erfaringsopsamling. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen.

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Fristen for ansøgning er den 20. februar 2003. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

 Postboks 1059 

1008 København K 
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Psykiatriaftale 2003-2006 

Formål:  Midlerne skal benyttes til en forankring og en 

fortsat udbygning af tilbuddene til personer 

med sindslidelser. Her ud over er der to højt-

prioriterede fælles temaer for social- og sund-

hedsområdet: Børne- og ungdomsområdet og 

indsatsen overfor mennesker med dobbeltdi-

agnoser.  

Der reserveres et beløb til centrale initiativer til 

støtte til landsdækkende projekter, fx indenfor 

kvalitetsudvikling, samarbejdsprojekter på 

tværs af de to ministerier mv.

Målgruppe:  Ansøgerkredsen er kommuner og amtskom-

muner. 

Støtte: Der er afsat 100 mill. kr. i hvert af årene 2003-

2006 til det sociale område. Heraf skal der 

benyttes midler til en forankring af tilbuddene 

til personer med sindslidelser. En del af mid-

lerne benyttes derfor til en fortsættelse af drif-

ten af de aktiviteter, der er igangsat ved psy-

kiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50% statstil-

skud til driften af disse aktiviteter videreføres i 

perioden 2003-2006. 
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Psykiatriaftalen er endnu ikke indgået med 

Amtsrådsforeningen og Kommunernes Lands-

forening, og det er derfor ikke muligt på nuvæ-

rende tidspunkt at oplyse det beløb, der vil bli-

ve udmeldt i en ansøgningspulje.

Beskrivelse: Der kan søges om støtte til etablering og drift. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen.

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

 Socialministeriet 

 Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

 Postboks 1059 

1008 København K 
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Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (tid-

ligere 15 M) 

Formål: Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale 

tilbud til mennesker med sindslidelser i forbin-

delse med boligforhold, beskæftigelse og fritid 

mv. Der udmeldes en årlig ansøgningspulje, 

hvor der er fastlagt særlige temaer for projekt-

ansøgningernes indhold.  

Midlerne kan også benyttes til centrale initiati-

ver, herunder undersøgelser, analyser, efter-

uddannelsesaktiviteter, formidling og uforud-

sigelige konkrete behov mv. 

Målgruppe: Ansøgerkredsen er kommuner, amter, frivillige 

organisationer, private m.v. 

Støtte: Puljen udmeldes ikke i 2003, da der er dispo-

neret over midlerne ved tidligere ansøgnings-

runder. 

Beskrivelse: Der kan søges støtte til generelle driftsudgif-

ter, etableringsudgifter, engangsanskaffelser 

og tjenesteydelser. 
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Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan  downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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Støtte til kursus- og koloniophold m.v. for handi-

cappede børn, unge og deres forældre (HANDI-

CAP) 

Formål: Puljens formål er at give støtte til koloniop-

hold, ferie- og kursusvirksomhed.  

Målgruppe: Ansøgerkredsen er landsdækkende organisa-

tioner for handicap. Enkeltpersoner skal rette 

henvendelse til organisationerne. 

Støtte: 10,1 mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Støtte gives til udgifter ved deltagelse i formå-

let. 

Andre oplysninger: Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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Særlig indsats for de svagest stillede børn og un-

ge (SIBU) 

Formål: Puljens overordnede formål er at støtte og 

fremme en særlig indsats, der forebygger og 

afhjælper udstødning af særlige grupper af 

børn og unge samt deres familier, herunder 

også børn, unge og familier med anden etnisk 

baggrund end dansk. 

Målgruppe: Kommuner/amtskommuner kan søge om mid-

ler til projekter, der ligger inden for puljens 

formål. Institutioner, private organisationer 

m.fl. kan med fordel inddrages i en del af pro-

jekterne eller selv udarbejde projektbeskrivel-

ser, men ansøgningen skal indsendes gen-

nem (amts)kommunen. 

Støtte: 14,2 mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Tilskud kan gives til planlægning, igangsæt-

ning, koordinering, konsulentbistand, evalue-

ring og erfaringsformdling. 

Andre oplysninger: Socialministeriet, Tilskudssekretariatet, admi-

nistrerer ordningen. 
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Ansøgning: Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan  downloades på www.sm.dk el-

ler fås ved henvendelse til Socialministeriet, 

Tilskudssekretariatet, tlf. nr. 3392 9250. Tele-

fonen er åben mandag til fredag fra kl. 10.00 

til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 

Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige 

sociale organisationer (LOTFRI) 

Formål: Puljen yder driftstilskud til frivillige landsdæk-

kende organisationer, der har et socialt for-

mål. Den sociale indsats skal være organisa-

tionens hovedformål eller udgøre en væsentlig 

del af organisationens aktiviteter og skal fore-

gå her i Danmark. 

Målgruppe: Ansøgere skal være landsdækkende frivillige 

sociale organisationer. 
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Støtte: Ca. 42 mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Der ydes tilskud til organisationens drift i al-

mindelighed. 

Andre oplysninger: Organisationer, der modtager støtte fra puljen 

til handicaporganisationer og -foreninger eller 

puljen til landsdækkende ældreorganisationer, 

kan ikke komme i betragtning. 

Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsfrist den 1. juli 2003. Ansøgnings-

skema skal anvendes. Skema og vejledning 

kan  fra to måneder før ansøgningsfristen 

downloades på www.sm.dk eller fås ved hen-

vendelse til Socialministeriet, Tilskudssekreta-

riatet, tlf. nr. 3392 9250. Telefonen er åben 

mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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Tips og lottopuljen til særlige sociale formål 

(SÆRLIGSOC)

Formål: Puljens formål er at styrke den samlede socia-

le indsats i samfundet ved at styrke det frivilli-

ge sociale arbejde.  Derfor skal den frivillige 

ulønnede arbejdskraft være et væsentligt ele-

ment i indsatsen. 

Målgruppe: Ansøger skal være en frivillig organisation, 

forening, grupper eller andet privat initiativ. 

Støtte: Ca. 11 mill. kr. i 2003.  

Beskrivelse: Tilskud kan ydes til projekter, der: 

• dækker et større geografisk område, 

svarende til flere kommuner. 

• er nye organisationer med et lands-

dækkende sigte. 

• indebærer nyudvikling af frivilligt socialt 

arbejde. 

• er tværgående, fremmer samarbejde 

og udvikling af viden på tværs af frivil-

lige sociale organisationer. 

• er ferieprojekter for vanskeligt stillede 

mennesker. 
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Andre oplysninger: Kun i særlige tilfælde kan der ydes tilskud til 

foreninger og organisationer, der modtager 

støtte fra Socialministeriets øvrige tips- og lot-

topuljer. 

Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning: Ansøgningsfrist den 3. februar 2003. Ansøg-

ningsskema skal anvendes. Skema og vejled-

ning kan  fra to måneder før ansøgningsfristen 

downloades på www.sm.dk eller fås ved hen-

vendelse til Socialministeriet, Tilskudssekreta-

riatet, tlf. nr. 3392 9250. Telefonen er åben 

mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 
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Tips- og lottopuljen til ældreorganisationer (LO-

TÆLDRE)

Formål: Puljen yder driftstilskud til landsdækkende 

ældreorganisationer, der har ældre som med-

lemmer. Den sociale indsats for de ældre 

medlemmer skal være organisationens hoved-

formål eller udgøre en væsentlig del af orga-

nisationens aktiviteter. 

Målgruppe: Ansøgere skal være landsdækkende ældreor-

ganisationer. 

Støtte: Ca. 21 mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Der ydes tilskud til organisationens drift i al-

mindelighed. 

Andre oplysninger: Organisationer, der modtager støtte fra puljen 

til handicaporganisationer og -foreninger eller 

puljen til landsdækkende frivillige sociale  or-

ganisationer, kan ikke komme i betragtning. 

Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 
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Ansøgning: Ansøgningsfrist den 17. marts 2003. Ansøg-

ningsskema skal anvendes. Skema og vejled-

ning kan  fra to måneder før ansøgningsfristen 

downloades på www.sm.dk eller fås ved hen-

vendelse til Socialministeriet, Tilskudssekreta-

riatet, tlf. nr. 33 92 92 50. Telefonen er åben 

mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 

Socialministeriet 

Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

Postboks 1059 

1008 København K 

Udviklingspulje til frivilligt socialt arbejde m.v. 

Formål:  Midlerne kan anvendes til at gennemføre so-

ciale udviklingsprojekter, der opfylder et eller 

flere af følgende formål:   

• Opdyrkning af nye sociale indsatser, 

herunder projekter der ud over at have 

et sociale sigte samtidig går på tværs 

af det sociale område og idræts-, kul-

tur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller 

miljøområdet. 
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• Målrettet arbejde for at styrke tilgangen 

af frivillige, særligt blandt unge og 

blandt etniske minoriteter. 

• Udvikling af nye organisationsformer. 

• Udvikling af kvaliteten af den frivillige 

sociale indsats. 

Målgruppe:  Frivillige organisationer, foreninger, gruppe-

ringer m.v. på det sociale og sundhedsmæs-

sige område kan ansøge om midler fra puljen. 

Støtte:  Ca. 30 mill. kr. fordelt over årene 2003-2005.  

Beskrivelse:  Tilskud kan gives til at gennemføre sociale 

udviklingsprojekter med en projektperiode på 

ca. tre år. Der vil kun være én ansøgnings-

runde. Udvalgte aktiviteter, temaer m.v. inden 

for de fire formål vil blive prioritere.  

Andre oplysninger:  Socialministeriets tilskudssekretariat admini-

strerer ordningen. 

Ansøgning:  Ansøgningsskema skal anvendes. Skema og 

vejledning kan rekvireres fra begyndelsen af 

februar 2003 ved telefonisk henvendelse til 

Socialministeriet, Tilskudssekretariatet, telefon 
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33 92 92 50. Telefonen er åben mandag til 

fredag fra kl. 10.00 til 14.00. 

 Socialministeriet 

 Tilskudssekretariatet 

Holmens Kanal 22 

 Postboks 1059 

1008 København K 
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undhed 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udviklings- og 

analysepulje 

Formål: Puljen yder støtte til udviklings- og analyseak-

tiviteter vedrørende de forebyggende og be-

handlende dele af sundhedssektoren. 

Målgruppe: Der ydes støtte til konkrete projekter og aktivi-

teter, der udføres som tilskudsfinansierede ak-

tiviteter og tilskudsfinansieret forskningsvirk-

somhed hos offentlige og private institutioner 

m.v.   

Støtte: Der gives ikke tilskud til anlægsudgifter og 

allerede gennemførte udgifter. Der er afsat 4 

mill. kr. årligt.   

Beskrivelse: De aktiviteter, der støttes over puljen, vedrø-

rer primært:

• Sundhedsvæsenets drift, planlægning 

og udvikling. 
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• Sundhedsvæsenets organisation, op-

gavefordeling og samarbejdsstrukturer 

inden for sundhedssektoren og samar-

bejdsflader til andre sektorer. 

• Sundhedsvæsenets informationssy-

stemer. 

• Sundhedstilstand for befolkningen som 

helhed eller grupper af befolkningen. 

• Udvikling af økonomiske styringsmo-

deller og sundhedsøkonomisk analy-

sevirksomhed. 

• Anvendelses- og planlægningsoriente-

rede projekter til understøtning af den 

sundhedsfremmende og sundhedsfo-

rebyggende indsats, herunder opfølg-

ning på sundhedsplanlægning, Syge-

huskommissionens anbefalinger m.v. 

• Evalueringsvirksomhed.  

• Sundhedstjenesteudvikling 

Andre oplysninger: Indenrigs- og Sundhedsministeriet administre-

rer puljemidlerne.  

Ansøgning: Ansøgninger sendes løbende til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet og skal indeholde føl-

gende beskrivelser af projektet: Formål, delta-

gere, budget samt tidshorisont. 
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf.: 33 92 33 60 

Fax: 33 93 15 63 

E-mail: im@im.dk 

Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfag-

lige indsats på alkoholområdet 

Formål:  At styrke den sociale og sundhedsfaglige ind-

sats på alkoholområdet i form af etablering af 

flere døgnbehandlingsforløb og ambulante for-

løb. 

Målgruppe:   Private og offentlige behandlingsinstitutioner. 

Behandlingsinstitutionen skal opfylde følgende 

kriterier:

• Behandlingsstedet skal have en velbe-

skrevet metodisk behandlingsmodel. 

• Der skal være ansat faguddannet per-

sonale (terapeutisk, socialt og sund-

hedsfagligt). 
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• Der skal være lægefaglig ekspertise 

tilknyttet behandlin-

gen/behandlingsstedet 

• Der skal løbende foregå misbrugsfag-

lig efteruddannelse af personalet. 

• Der skal være åbenhed for at indgå i 

ekstern evaluering. 

• Der skal være åbenhed og offentlig 

indsigt i, hvor mange personer der visi-

teres til behandlingsstedet. 

• Der skal være et offentligt tilgængeligt 

regnskab. 

• For selvejende institutioner skal der 

være offentlig repræsentation i besty-

relsen. 

Støtte: Der er afsat 20 mill. kr.  i 2003 og 2004. 

Beskrivelse: Tilskuddene ydes i månedlige rater.  

Andre oplysninger: Indenrigs- og Sundhedsministeriet står for 

administrationen af puljen.

Ansøgning:  Ansøgningen indsendes til:  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet  

5. kontor 
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Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Ansøgning skal som minimum indeholde op-

lysninger om: 

• Det samlede ansøgte beløb. 

• Antallet af ansøgte pladser på årsbasis 

fordelt på døgn- og ambulant behand-

ling. 

• Den budgetterede udgift pr. 

døgnbehandlingsplads. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-

delse til Steen Hartvig Hansen, tlf: 33 92 48 

90, E-post: SHH@im.dk.
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værgående ordninger 

EQUAL 

Formål: EQUALs formål er at skabe tværnationalt 

samarbejde til fremme af en ny praksis i be-

kæmpelsen af forskelsbehandling og ulighe-

der af enhver art i forbindelse med arbejds-

markedet. I EQUAL-programmet kan der både 

gives støtte til projekter, der vedrører perso-

ner, som søger adgang til arbejdsmarkedet og 

dem, der allerede er i arbejde. 

Målgruppe: Programmet yder støtte til statslige institutio-

ner, amtskommuner, kommuner, virksomhe-

der, foreninger, offentlige og private institutio-

ner m.fl. der vil fremme ny praksis i bekæm-

pelsen af forskelsbehandling og uligheder på 

arbejdsmarkedet. De grupper, som er udsat 

for forskelsbehandling, er blandt andet flygt-

ninge, indvandrere og deres efterkommere, 

asylansøgere, socialt marginaliserede, handi-

cappede samt mænd og kvinder i fag eller stil-

linger med en skæv kønsfordeling. Det er de 
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grupper, vi i Danmark tilgodeser med midler 

fra socialfondsprogrammet EQUAL. Midlerne 

er således fordelt på fire temaer. For hvert 

tema er angivet den procentvise andel af de 

samlede Equalmidler, som temaet er tildelt: 

• Forbedring af indvandrere, efterkom-

mere og flygtninges integration og mu-

ligheder på arbejdsmarkedet (33,5%)  

• Nedbrydning af det kønsopdelte ar-

bejdsmarked (33,5%)  

• Forbedring af socialt marginaliseredes, 

herunder handicappedes integration 

og muligheder på arbejdsmarkedet 

(15%)  

• Forbedring af asylansøgeres integrati-

on og muligheder på arbejdsmarkedet 

(10%)  

Alle projekter skal gennemføres af aktører fra 

flere lande. Alle danske projekter skal have 

mindst to udenlandske samarbejdspartnere. 

Mindst en af disse skal være et EQUAL-

projekt i et andet EU-land. Ideen er, at projek-

tet skal tilføres eller skal udvikle nogle erfarin-

ger eller konkrete resultater, som projektet ik-

ke kunne have fået i en national sammen-

hæng alene. Partnere fra lande uden for EU 
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(Phare-, Tacis- og Meda-landene) kan også 

indgå i partnerskaberne, hvis de selv finansie-

rer deres arbejde. Arbejdsmarkedsstyrelsen 

kan hjælpe danske projekter med at finde 

EQUAL partnere i udlandet. 

Støtte: Danmark modtager ca. 222 mill.kr. fra EU-

kommissionen for perioden 2000 – 2006.  

Equal-projekter modtager særskilt støtte til en 

forberedelsesfase, hvor danske og tværnatio-

nale partnerskaber etableres, og projektet ud-

vikles nærmere. Herefter skal projekterne an-

søge om midler til gennemførelsesfasen. Et 

Equal projekt løber i ca. halvandet til to år. 

Det er et nøgleprincip, at projekterne skal væ-

re innovative i forhold til den nationale be-

skæftigelsespolitik. Med det menes, at projek-

terne skal føre til en bedre løsning på eksiste-

rende problemer sammenlignet med tidligere. 

Nært sammenhængende med det er kravet 

om mainstreaming. Dvs. at de opnåede resul-

tater og erfaringer skal videregives til relevan-

te aktører med henblik på ændringer af prak-

sis på projekt- og politikniveau. Både under 

udviklingen og gennemførelsen af det enkelte 
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projekt skal der lægges stor vægt på formid-

lingen af resultaterne.  

Beskrivelse: Inden for de enkelte temaer i EQUAL pro-

grammet er der følgende indsatsområder: 

1) Forbedring af indvandrere, efterkomme-

re og flygtninges integration og mulighe-

der på arbejdsmarkedet 

• Indsatsområde 1: Øge erhvervsdelta-

gelsen.  

• Indsatsområde 2: Reducere arbejds-

løsheden.  

• Indsatsområde 3: Fremme en fast og 

mere stabil tilknytning til arbejdsmar-

kedet.  

Hovedmålgruppen for indsatsen er ledige og 

beskæftigede indvandrere, efterkommere og 

flygtninge i den erhvervsaktive alder, der op-

rindeligt kommer fra lande uden for Norden, 

EU og Nordamerika. 

Hvert projekt skal som udgangspunkt rumme 

flere af følgende aktiviteter: 

• Uddannelse, rådgivning og vejledning.  
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• Arbejdsmarkedsovervågning og –

analyse.  

• Tilpasning af strukturer og hjælpesy-

stemer samt netværk.  

• Information, spredning af god praksis 

og mainstreaming.  

Desuden skal Equal-projekterne under dette 

temaområde omhandle 2 af 5 typer barrierer 

for hovedmålgruppens tilknytning til arbejds-

markedet: (1) sprog, (2) arbejds- og uddan-

nelsesmæssige barrierer, (3) holdningsmæs-

sige barrierer, (4) kulturelle forskelle og (5) sy-

stembarrierer. 

2) Nedbrydning af det kønsopdelte ar-

bejdsmarked

• Indsatsområde 1: Mere lige kønsforde-

ling i erhverv med beskæftigelses-

fremgang.  

• Indsatsområde 2: Mere lige kønsforde-

ling inden for jobhierarkiet.  

• Indsatsområde 3: Mere lige kønsforde-

ling i udvalgte kvindefag.  

• Indsatsområde 4: Særligt nyskabende 

projekter.  
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Den primære målgruppe er mænd og kvinder i 

den erhvervsaktive alder, som er ledige, be-

skæftigede eller uddannelsessøgende, og 

som indgår i et delarbejdsmarked med en 

stærk kønsmæssig arbejdsdeling. Med stærk 

kønsmæssig arbejdsdeling menes delar-

bejdsmarkeder, hvor andelen af et af kønnene 

overstiger 60%. 

Der gives prioritet til projekter som: 

• Bidrager til at metode- og kvalitetsud-

vikle den aktuelle danske mainstrea-

mingsstrategi i relation til nedbrydning 

af det kønsopdelte arbejdsmarked.  

• Bygger videre på og eventuelt forank-

rer allerede eksisterende viden og er-

faringer om nedbrydning af det køns-

opdelte arbejdsmarked fra afsluttede 

projekter, publikationer, analyser og 

lignende.  

3) Forbedring af socialt marginaliseredes, 

herunder handicappedes integration og 

muligheder på arbejdsmarkedet 

• Indsatsområde 1: Øge de socialt mar-

ginaliseredes erhvervsdeltagelse.  
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• Indsatsområde 2: Reducere arbejds-

løsheden.  

• Indsatsområde 3: Fremme en fast og 

mere stabil tilknytning til arbejdsmar-

kedet.  

Hovedmålgruppen for indsatsen udgøres af 

beskæftigede eller ledige personer med han-

dicap og samfundets socialt dårligst stillede i 

den erhvervsaktive alder, der på baggrund af 

lavt kompetenceniveau eller fysiske, psykiske 

og/eller sociale forhold har vanskeligt ved at 

gennemføre en uddannelse eller at finde og 

fastholde et job. 

Hvert projekt skal som udgangspunkt rumme 

flere af følgende aktiviteter: 

• Uddannelse, rådgivning og vejledning.  

• Arbejdsmarkedsovervågning og –

analyse.  

• Tilpasning af strukturer og hjælpesy-

stemer samt netværk og  

• Information, spredning af god praksis 

og mainstreaming.  

4) Forbedring af asylansøgeres integration 

og muligheder på arbejdsmarkedet 
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Aktiviteterne skal primært rettes mod fremtidig 

beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, 

men kan dog også sigte på beskæftigelse i 

oprindelseslandet. 

Den overvejende del af aktiviteterne forventes 

at vedrøre en forbedring (kvalitet) og en for-

øgelse (kvantitet) af de arbejdsmarkedsrette-

de uddannelsestilbud, der gives til asylansø-

gerne i eller uden for centrene. Herudover kan 

der iværksættes aktiviteter af en mere bred 

karakter, der på sigt bidrager til at forbedre 

asylansøgernes muligheder på arbejdsmark-

det i Danmark eller i hjemlandet. 

Den primære målgruppe er asylansøgere fra 

alle lande i den erhvervsaktive alder. Herun-

der er unge i alderen 17-25 år samt kvinder 

højt prioriterede grupper.

Equal-projekterne kan maksimalt modtage 

støtte på 50% af de samlede udgifter. De re-

sterende 50% (medfinansieringen) kan f.eks. 

bestå af deltageres underhold, projektadmini-

stratorers løn, administrationsomkostninger, 

samt offentlige og private tilskud. 
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Andre oplysninger: Administrationen ligger i Arbejdsmarkedssty-

relsens Internationale Sekretariat. Information 

om EQUAL findes på Socialfondens hjemme-

side www.socialfonden.dk 

eller på følgende adresse: 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Internationalt Sekretariat 

Blegdamsvej 56 

Postboks 2722  

2100 København Ø 

Tlf.: 35 28 81 00 

Fax: 35 36 24 11 

E-mail: spe@ams.dk 

Ansøgning: Den første ansøgningsfrist var den 15. august 

2001, og der var ca. 100 mill. kr. til rådighed i 

den første ansøgningsrunde. Den anden an-

søgningsrunde forventes gennemført i 2004. 

Der vil til den tid ligge et ansøgningsskema 

med vejledning på Socialfondens hjemmeside 

www. Socialfonden.dk. 

Projektudvælgelsen sker i et centralt (dansk) 

godkendelsesudvalg.  
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Fællesskabsinitiativet LEADER+ 

Formål: Gennem tilskud til lokale aktionsgrupper at 

give mulighed for at afprøve projektideer med 

pilotkarakter. Projekterne skal have udspring i 

lokale initiativer og skal sigte på at fremme 

samarbejdet mellem lokale aktører og bidrage 

til at styrke landdistrikternes sociale, kulturelle 

og økonomiske position. 

Målgruppe: Lokale aktionsgrupper som har fremsendt 

forslag til udviklingsstrategi til Direktoratet for 

FødevareErhverv og er blevet udpeget som 

tilskudsberettigede under ordningen. 

Støtte: Tilsagnsrammen for 2003 er 8,8 mill. kr. 

Beskrivelse: Der kan ydes tilskud til foranstaltninger inden-

for: 

• Integrerede pilotstrategier for udvikling 

af landdistrikterne. 

• Samarbejde mellem landdistrikter. 

• Tilslutning til LEADER+ netværk. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv. 

Ansøgning: Direktoratet for FødevareErhverv 
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Kampmannsgade 3 

1780 København V 

tlf.: 33 95 80 00 

Ansøgning kan også findes på Internet: 

www.dffe.dk / publikationer. 

Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

HjemmeService 

Formål: At skabe vækst og arbejdspladser for kortud-

dannede og ledige. At gøre sort arbejde min-

dre attraktivt. At yde bistand til travle børne-

familier og ældre.  

Målgruppe: Potentielle, nye og eksisterende virksomheder 

der vil skabe et forretningsområde med ser-

vice til private husstande. 

Støtte: Tilskuddet udgør 44% af forbrugerens betaling 

af rengøring. 

På finansloven for 2003 er afsat 229,4 mill. kr. 

til ordningen. 
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Beskrivelse: Virksomheder skal registreres som 

HjemmeService-virksomhed. Herefter kan de 

udføre HjemmeService-arbejde for private 

husholdninger på forbrugerens bopæl.  

Andre oplysninger: HjemmeService administreres af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

Ansøgning: Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos kom-

munerne. Ansøgninger om registrering som 

HjemmeService-virksomhed sendes til den 

kommune, hvor virksomheden betaler skat. 

Yderligere oplysninger om ordningen kan læ-

ses på: www.eogs.dk/hjemmeservice

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistrikts-

pulje 

Formål: Det overordnede mål med Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets Landdistriktspulje er at 

forbedre landdistrikternes udviklingsmulighe-

der. 

Målgruppe: Landdistriktspuljen støtter foreninger, enkelt-

personer, selvejende institutioner eller lignen-
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de, amtskommuner, kommuner og offentlige 

institutioner. 

Enkeltpersoner kan dog kun opnå støtte til 

almennyttige projekter, dvs. projekter, der ret-

ter sig mod en bred kreds af personer. Hvis 

ansøger er en kommune eller en amtskom-

mune, vil der blive lagt vægt på, om denne har 

formuleret en landdistriktspolitik. 

Støtte: Landdistriktspuljen yder tilskud. Der er fra 

2003 afsat ca. 20 mill. kr. til puljen. 

Beskrivelse: Landdistriktspuljen yder primært tilskud til for-

søgsprojekter. Herudover yder Landdistrikts-

puljen tilskud til forsknings- og informations-

projekter, der vedrører udviklingen i landdi-

strikterne. 

Ved tildelingen af tilskud til forsøgsprojekter 

lægges der vægt på: 

• At projektet er udviklingspræget og bi-

drager til at forbedre lokalområdets 

udviklingsmuligheder. 

• At projektet har længerevarende per-

spektiver, således at igangsatte aktivi-
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teter fortsætter efter bevillingsperio-

den. 

• At projektet bygger på et folkeligt en-

gagement og har en lokal forankring, 

dvs. gennemføres af lokale grupper.  

• At projektet bidrager til udvikling af 

samarbejder primært mellem forenin-

ger og lokalsamfund og sekundært 

mellem myndigheder, institutioner 

(f.eks. børneinstitutioner og skoler) og 

virksomheder. 

• At erfaringerne fra projektet formidles 

til en bred kreds af interesserede. 

Desuden lægges der i et vist omfang vægt på, 

om projektet mere naturligt hører under andre 

tilskudsordninger. 

Herudover skal projektet kunne gennemføres 

inden for rammerne af gældende lovgivning. 

Der ydes ikke tilskud til egentlig erhvervsakti-

vitet, som vil kunne indebære konkurrencefor-

vridning. Desuden ydes der normalt ikke til-

skud til enkeltstående anlægsaktiviteter, til 

almindelige vedligeholdelsesopgaver, til tu-

ristanlæg og -faciliteter samt til erhvervelse af 

fast ejendom. Der kan dog ydes tilskud til dis-
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se aktiviteter, såfremt de udgør en begrænset 

del af et bredere projekt. 

Andre oplysninger: Indenrigsministeriets- og Sundhedsministeri-

ets 2. økonomiske kontor administrerer Land-

distriktspuljen. 

Indenrigsministeriets- og Sundhedsministeri-

ets Landdistriktsgruppe drøfter kriterierne for 

og følger anvendelsen af Landdistriktspuljen. 

Landdistriktsgruppen består af indenrigs- og 

sundhedsministeren, tre repræsentanter for 

landsbyforeningerne samt seks personligt ud-

pegede medlemmer. 

Ansøgning: Ansøgningsmateriale kan fås ved henvendel-

se til: 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Økonomisk Afdeling  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf.: 33 92 33 60 

Fax:  33 93 15 63 

E-mail: im@im.dk    
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-

tions Byudviklingspulje 

Formål: Byudviklingspuljen skal fremme lokale bære-

dygtige samarbejdsprojekter om social inte-

gration og byudvikling.  

Målgruppe: Puljen anvendes til projekter, der inddrager 

lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kul-

turliv, organisationer mv. samt til projekter, der 

støtter vidensgrundlaget eller formidler viden 

vedr. social integration og byudvikling.  

Støtte: Ved vurdering af ansøgninger vægtes bl.a., at 

projektet medvirker til udvikling af ny viden og 

videreformidler erfaringer, og at projektet er 

baseret i et bredt samarbejde mellem lokale 

aktører. 

Andre oplysninger: Ordningen administreres af 2. integrationskon-

tor i Integrationsministeriet. 

Ansøgning: Der er ikke aktuelle planer om nye ansøg-

ningsrunder. Størstedelen af puljens midler vil 

blive anvendt til at medvirke til at udmønte 

regeringens integrationsudspil fra marts 2002, 

”På vej mod en ny integrationspolitik”. 
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Yderligere oplysninger kan findes på ministe-

riets hjemmeside www.inm.dk eller ved hen-

vendelse til: 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og  

Integration 

2. Integrationskontor 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Tlf.: 33 92 33 80 

Fax:  33 11 12 39 

E-mail: inm@inm.dk 

Mål 2: Regionalfonden 

Formål: At styrke betingelserne for en udvikling og 

omstilling der sikrer velstand, beskæftigelse 

og ligestilling samt et bæredygtigt miljø i regi-

oner med strukturproblemer. Målsætningen 

søges opfyldt ved at støtte projekter inden for 

følgende temaer: Innovationsevne, bæredyg-

tighed, globalisering, koordinering samt bor-

gernes og regionernes egne styrker og udvik-

lingsmuligheder. 
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Målgruppe: Offentlige eller offentligt lignende myndighe-

der, private virksomheder primært små og 

mellemstore virksomheder eller organisationer 

i mål 2-området eller i overgangsområderne. 

Støtte: Op til 50% i offentlige projekter og op til 70% 

til private projekter. Støttesatsen til private 

projekter er afhængig af projektets art og dets 

geografiske placering. Mindstebeløbet ved 

støtte til private projekter er 50.000 kr. 

Beskrivelse: Der gives tilskud til følgende projekttyper: 

• Offentlig infrastruktur i form af fysiske 

anlæg. 

• Offentlig rådgivning, analyser og udvik-

lingsaktiviteter i relation til regionen. 

• Produktudvikling. 

• Eksterne udgifter til konsulentbistand til 

små og mellemstore virksomheder. 

• Miljøforbedringer. 

• Anlægsinvesteringer. 

• Teknologioverførsler. 

Andre oplysninger: Oplysninger om støttemuligheder fås ved 

henvendelser til det amtslige sekretariat for 

administration af Mål 2-programmet. Erhvervs- 

og Boligstyrelsen (Regionalfonden) og Ar-
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bejdsmarkedsstyrelsen (Socialfonden) har det 

overordnede ansvar for programmets gen-

nemførelse. 

Ansøgning: Ansøgningsskema fås ved henvendelse til det 

amtslige sekretariat for administration af Mål 

2-programmet: 

Bornholms Kommune 

Ullasvej 23 

Postboks 160 

3700 Rønne 

Telefon 56 95 60 00 

Fyns Amt 

Amtsgården 

Ørbækvej 100 

5220 Odense SØ 

Telefon 65 56 10 00 

Nordjyllands Amt 

Niels Bohrsvej 30 

Postboks 8300 

9220 Aalborg Ø 

Telefon 96 35 10 00 
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Ringkøbing Amt 

Østergade 41 

Postboks 152 

6950 Ringkøbing 

Telefon 96 75 30 00 

Storstrøms Amt 

Parkvej 37 

4800 Nykøbing Falster 

Telefon 54 84 48 00 

Sønderjyllands Amt 

Amtsgården 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Telefon 74 33 50 50 

Viborg Amt  

Amtsgården  

Skottenborg 26 

Postboks 21 

8800 Viborg 

Telefon 87 27 17 00 

Århus Amt 

Amtsgården 

Lyseng Allé 1 
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8270 Højbjerg 

Telefon 89 44 66 66 

Ansøgning kan indsendes løbende over peri-

oden 2000-2006 for Mål 2-området. For over-

gangsområdet kan ansøgninger indsendes i 

perioden 2000-2005. Ansøgninger behandles 

først i regionale udvalg. Den regionale indstil-

ling bliver herefter videresendt til Erhvervs- og 

Boligstyrelsen, som træffer den endelige afgø-

relse. Bevillinger bliver meddelt fra Erhvervs- 

og Boligstyrelsen. 

Mål 2: Socialfonden 

Formål: Mål 2-programmet giver støtter til bestemte 

egne af Danmark. Mål 2-regionerne er forskel-

lige, men har alligevel en række fælles træk. 

Sammenlignet med resten af Danmark har 

områderne en højere arbejdsløshed, befolk-

ningen en lavere uddannelse, en lavere hus-

standsindkomst og det teknologiske niveau er 

generelt lavere end i resten af landet. Mål 2-

programmet er et tilbud til de områder om at 

sætte projekter i gang, der kan bidrage til at 

regionerne kommer på niveau med resten af 
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landet. Under Mål 2-programmet er ca. en 

tredjedel af midlerne afsat til udvikling af de 

menneskelige ressourcer. Disse midler admi-

nistreres af Den Europæiske Socialfond. De 

resterende to tredjedele af midlerne admini-

streres af Regionalfonden (jf. afsnittet oven-

for). 

Mål 2-områderne i Danmark omfatter 537.738 

mennesker fordelt i amterne Bornholm, Stor-

strøm, Fyn, Viborg, Ringkøbing, Århus, Søn-

derjylland og Nordjylland samt de 27 småøer, 

der er tilsluttet Sammenslutningen af Danske 

Småøer. 

Målgruppe: Indsatsområderne er generelt de indsatsom-

råder, der er indeholdt i Mål 3-programmet og 

Danmarks nationale handlingsplan for be-

skæftigelse, men med særlig fokus på udvik-

ling af kompetencer hos kernearbejdskraften i 

de specifikke regioner. Det vil sige personer, 

som allerede har et arbejde eller kun har væ-

ret ledige i kort tid. Både medarbejdere, ledere 

og virksomhedsejere er omfattet. 
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 Kompetenceudvikling (foranstaltning 1) 

Kompetenceudvikling i virksomheder, udvik-

ling i forbindelse med opstart af egen virk-

somhed og udvikling af rammer for tematisk 

netværksdannelse. Den primære målgruppe 

for denne foranstaltning er private og offentli-

ge virksomheder, hvis medarbejdere og lede-

re står over for et omstillingsbehov – særligt i 

de tilfælde, hvor produktionsmetoderne eller 

organisationen er karakteriseret ved at være 

”gammeldags”. Iværksættere og nye virksom-

heder er også støtteberettigede. Støtten under 

foranstaltningen kan ydes til følgende hoved-

formål: Managementudvikling, medarbejder-

udvikling, organisationsudvikling, uddannelse 

af ledige og uddannelse af iværksættere.  

Udvikling af strategiske infrastrukturer  

(foranstaltning   2) 

Denne foranstaltning sigter på at udvikle or-

ganisationer og institutioner på arbejdsområ-

det (lokale og regionale forvaltninger, uddan-

nelses- FoU-institutioner etc.). Foranstaltnin-

gerne målrettes FoU-aktiviteter på uddannel-

sesinstitutionerne ved at understøtte udviklin-

gen af nye metoder, instrumenter, praktikmu-

ligheder og det generelle uddannelsesmiljø. 
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Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med 

Regionalfondens aktiviteter. Der vil blive lagt 

vægt på, at projekterne skaber samarbejde 

mellem flere parter, samt at aktiviteterne er 

fokuseret og øger effektiviteten/effekten af de 

muligheder, som virksomhederne og medar-

bejderne stiller til rådighed i regionen.  

 Kvalitetsoptimering (foranstaltning   3)

Foranstaltningerne under denne prioritet vil 

sigte mod at optimere brugen af socialfonds-

midler. Indsatsområder under denne foran-

staltning er blandt andet: Informations- og te-

matiske netværk, uddannelse af ressource-

personer, centralt koordinerede pilotprojekter, 

forsøgs- og demonstrationsprojekter, rådgiv-

ning og erfaringsopsamling samt en koordine-

rende informationsstrategi. 

Støtte: Under Mål 2-programmet er det muligt at søge 

støtte fra både Socialfonden og Regionalfon-

den. Socialfondsindsatsen kan give de men-

nesker, der bor og arbejder i Mål 2-regionerne 

ny udvikling og kompetence, og Regionalfon-

den kan støtte udvikling af virksomheder, veje, 

anlæg, organisations- og produktionsmetoder. 

Der er mulighed for at søge støtte til projekter, 
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der både har en socialfondsdel og en regio-

nalfondsdel. 

Danmark modtager 170 mill. kr. om året til Mål 

2. 1/3 administreres af Socialfonden 2/3 af 

Regionalfonden. 

Beskrivelse: Mål 2-programmet dækker bestemte områder 

af Danmark. Programmet skal styrke betingel-

serne for den udvikling og omstilling der sikrer 

velstand, beskæftigelse og ligestilling samt et 

bæredygtigt miljø i de egne af Danmark, som 

er mindre gunstigt stillet med hensyn til jobs, 

erhverv, virksomheder og transport. 

Andre oplysninger: Der er udarbejdet et Mål 2-program i Dan-

mark. Til programmet er knyttet programtillæg, 

der dækker 5 regionale områder. De fortæller, 

hvor de enkelte regioner vælger at gøre en 

særlig indsats. 

For at få støtte skal der være en dansk medfi-

nansiering på minimum 50% af udgifterne i 

projektet. Ansøgninger til programmet sendes 

regionalt. Indsendelse og godkendelse af an-

søgninger: Kontakt det relevante Mål 2-amt. 
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Ansøgning: Ansøgningsskema, vejledning og information 

om Mål 2 findes på Socialfondens hjemme-

side www.socialfonden.dk eller på følgende 

adresser: 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Blegdamsvej 56 

Postboks 2722 

2100 København Ø 

Tlf.: 35 28 81 00 

Fax: 35 36 24 11 

E-mail: ams@ams.dk 

Erhvervsfremme Styrelsen 

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 35 46 60 00 

Fax: 35 46 64 01 

Bornholms Kommune 

Ullasvej 23 

Postboks 160 

3700 Rønne 

Tlf.: 56 95 60 00 

Fax: 56 95 73 97 
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Fyns Amt 

Amtsgården, 

Ørbækvej 100 

5220 Odense SØ 

Tlf.: 65 56 10 00 

Fax: 65 56 13 05 

Nordjyllands Amt 

Niels Bohrsvej 30 

Postboks 8300 

9220 Aalborg Ø 

Tlf.: 96 35 10 00 

Fax: 98 15 40 29 

Ringkøbing Amt 

Østergade 41 

Postboks 152 

6950 Ringkøbing 

Tlf.: 96 75 30 00 

fax: 96 75 31 40 

Sammenslutningen af  Danske Småøer 

Hovedvejen 43 

Avernakø 

5600 Fåborg 

Tlf.: 62 61 73 73 

Fax: 62 61 73 05 
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Sønderjyllands Amt 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Tlf.: 74 33 50 50 

Fax: 74 33 51 51 

Storstrøms Amt 

Parkvej 37 

4800 Nykøbing F 

Tlf.: 54 84 48 00 

Fax: 54 85 80 29 

Viborg Amt 

Skottenborg 26 

Postboks 21 

8800 Viborg 

Tlf.: 87 27 17 00 

Fax: 86 62 39 33 

Århus Amt 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Tlf.: 89 44 66 66 

Fax 89 44 69 96 
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Mål 3 

Formål: Mål 3-programmet dækker hele landet og er 

det største af programmerne under Den Euro-

pæiske Socialfond i Danmark. Programmets 

formål er at udvikle de menneskelige ressour-

cer, fremme aktive arbejdsmarkeds- og be-

skæftigelsestiltag samt at understøtte Dan-

marks nationale handlingsplan for beskæfti-

gelsen. Der kan søges støtte til projekter, der 

mindsker ledigheden, fremmer integrationen 

af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, efter-

uddanner og udvikler kompetencer hos dem 

der er i arbejde og til iværksætteri. Ligesom 

der også kan søges støtte til projekter, der af-

dækker de fremtidige behov for kvalifikationer 

og kompetencer på arbejdsmarkedet samt 

støtte til systemudvikling.  

Målgruppe: Det nye Mål 3 er opdelt i fire brede prioriteter, 

der åbner store muligheder for at styrke og vi-

dereudvikle den danske beskæftigelsespolitik 

på alle niveauer. De fire prioriteter er: (1) Styr-

kelse af den aktive arbejdsmarkedspolitik, (2) 

Fremme af lige muligheder til at komme ind på 

arbejdsmarkedet, (3) Kompetenceudvikling og 
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(4) Udvikling af en iværksætter- og innovati-

onskultur 

Prioritet (1) Styrkelse af den aktive ar-

bejdsmarkedspolitik 

En indsats som skal medvirke til at forebygge 

længerevarende ledighed og forbedre struktu-

rerne på det danske arbejdsmarked. Der sæt-

tes ind på to områder: 

1. Udvikling og afprøvning af nye typer forløb 

og tilbud til personer der har været ledige i 

mindre end 6 eller 12 måneder (gælder for 

dem der er henholdsvis under 25 år eller over 

25 år), samt for de beskæftigede som har 

modtaget varsel om ledighed.  

2. Udviklingsaktiviteter i arbejdsmarkedssy-

stemet til styrkelse af systemets gennemførel-

seskapacitet. Til det hører bl.a. netværksakti-

viteter og metodeudvikling samt nye former for 

samarbejde, der kan bidrage til en kvalitets-

udvikling af den aktive arbejdsmarkedspolitik. 

Prioritet (2) Fremme af lige muligheder til 

at komme ind på arbejdsmarkedet 

Den indsats retter sig primært mod personer, 

der har været ledige i mere end 6 henholdsvis 

12 måneder. Indsatsen for 1. og 2. generati-
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ons indvandrere, handicappede og grupper 

med nedsat erhvervsevne samt seniorer er 

højt prioriteret. Socialfonden støtter ligeledes 

udvikling og afprøvning af nye typer længere-

varende forløb for ledige, udvikling af nye for-

mer for arbejdsmarkedstilknytning samt udvik-

lingsaktiviteter i arbejdsmarkedssystemet.  

Prioritet (3) Kompetenceudvikling 

Indsatsen for ansatte skal bidrage til et gene-

relt kompetenceløft i arbejdsstyrken og samti-

dig medvirke til at udjævne forskellene internt i 

arbejdsstyrken ved at hæve niveauet hos de 

dårligst uddannede. Mål 3 sætter ind på tre 

områder:  

1. Støtte til arbejdsmarkedsanalyse og over-

vågning for at afdække arbejdsstyrkens frem-

tidige kvalifikations- og kompetencebehov 

samt målretning af den beskæftigelsespoliti-

ske indsats.  

2. Støtte til systematiseret uddannelse, kom-

petenceudvikling og indførelse af nye former 

for arbejdsorganisering og -tilrettelæggelse for 

at styrke de ansattes kvalifikationer og fleksi-

bilitet.  

3. Fremme af en målrettet udvikling og styr-

kelse af de erhvervsrettede uddannelser med 
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henblik på at skabe større rummelighed og 

fleksibilitet. 

Prioritet (4) Udvikling af en iværksætter- og 

innovationskultur 

Indsatsen skal medvirke til at skabe øget be-

skæftigelse samt til at udvikle og forny den 

danske erhvervs- og virksomhedsstruktur. Der 

sættes ind på tre områder: 

1. Støtte til uddannelses- og træningstiltag, 

der udvikler arbejdsstyrkens iværksætter- og 

innovationskompetencer.  

2. Støtte til etablering af nye og udvidelse af 

eksisterende erfaringsnetværk samt  

3. Støtte til programmer og aktiviteter, der 

medvirker til at skabe en kultur i uddannelses-

systemet, som inspirerer til iværksætteri og gi-

ver elever og skoler på alle niveauer til og 

med universiteter, forskningsinstitutioner og 

virksomheder erfaringer med innovativt arbej-

de og virksomheds-/projektledelse. 

Støtte: Mål 3-programmet under Den Europæiske 

Socialfond dækker hele landet og har på års-

basis godt 400 millioner kr. til projekter målret-

tet arbejdsmarkedet, fordelt med: 
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• 103 mill. kr. årligt til aktiv arbejdsmar-

kedspolitik (prioritet 1).  

• 103 mill. kr. årligt til integration af sva-

ge ledige (prioritet 2). 

• 143 mill. kr. årligt til kompetenceudvik-

ling (prioritet 3). 

• 32 mill. kr. årligt til  iværksættere (prio-

ritet 4). 

• 286,5 mill.kr. bliver administreret regi-

onalt i amterne. 

• 95,6 mill.kr. bliver administreret cen-

tralt (Arbejdsmarkedsstyrelsen). 

Fordeling af midlerne : 

Indsatsområder: Amter     AMS 
           

  Regionalt  Centralt             

Aktiv arbejdsmarkedspolitik  95,5       7,8 

Integration af svage ledige   95,5      7,8 

Kompetenceudvikling    63,3       80,0 

Iværksættere      32,2 0 

Prioriteterne gælder for hele landet, men de 

enkelte amter udarbejder planer for, hvordan 

man regionalt vil sætte ind inden for de enkel-

te prioriteter. 
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For at få støtte skal der være en dansk medfi-

nansiering på minimum 50% af udgifterne i 

projektet. 

Beskrivelse:  Mål 3-programmet giver støtte til projekter: der 

mindsker ledigheden, der fremmer integratio-

nen af flygtninge, indvandre samt andre ud-

satte grupper på arbejdsmarkedet, der udvik-

ler kompetencer hos dem der er i arbejde, der 

bidrager med arbejdsmarkedsanalyse og 

overvågning samt der fremmer iværksætter-

kulturen. 

Ansøgning: Det er muligt at søge midler fra Mål 3-

programmet regionalt eller centralt. Ansøgnin-

ger, der tager udgangspunkt indenfor én regi-

on, indsendes regionalt. Amtstværgående el-

ler større regionsoverskridende projekter ind-

sendes centralt. Projekter, der indsendes cen-

tralt, skal være af generel landsdækkende ka-

rakter, have en særlig arbejdsmarkedspolitisk 

aktualitet, eller i øvrigt være af forsøgs- eller 

udviklingsmæssig karakter. Ansøgningerne 

stiles centralt (Arbejdsmarkedsstyrelsen) eller 

til det relevante amt, som foretager såvel pro-

jektudvælgelse, -godkendelse og administrati-

on. 
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Ansøgningsrunder bliver løbende fastsat i de 

enkelte amter, når det drejer sig om de regio-

nale midler, og af Arbejdsmarkedsstyrelsen 

når det drejer sig om de centrale midler.  

Ansøgningsskema, vejledning og information 

om Mål 3 findes på Socialfondens hjemme-

side www.socialfonden.dk eller på følgende 

adresser: 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Socialfonds- og puljekontoret 

Blegdamsvej 56 

Postboks 2722  

2100 København Ø 

Tlf.: 35 28 81 00 

Fax: 35 36 24 11 

E-mail: ams@ams.dk 

Københavns Kommune 

Arbejdssekretariatet  

Abel Cathrines Gade 13 

1654 København V  

Att.: Curlei Nielsen  

Tlf.: 33 66 38 12  

Fax: 33 66 70 65  
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E-mail: curlei.nielsen@faf.kk.dk 

Københavns Amt  

Arbejdsmarkedskontoret  

Stationsparken 27-33  

2600 Glostrup  

Att.: Ulla Bartels  

Tlf.: 43 22 22 22  

Fax: 43 22 22 24  

E-mail: ullbar@kbhamt.dk 

Frederiksborg Amt    

Kongens Vænge 2  

3400 Hillerød  

Att.: Jørn August 

Tlf.: 48 20 53 87  

Fax: 48 20 53 90  

E-mail: JAU@fa.dk 

   

Roskilde Amt  

Køgevej 80  

4000 Roskilde  

Att.: Klaus Wolff  

Tlf.: 46 32 32 32   

Fax: 46 37 36 18  

E-mail:cfkw@ra.dk  
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Vestsjællands Amt    

Alléen 15  

4180 Sorø  

Att.: Finn Jalris    

Tlf.: 57 87 25 33 (dir. 57 87 23 16)  

Fax: 57 87 23 25   

E-mail: fja@vestamt.dk  

Storstrøms Amt  

Erhvervssekretariatet   

Parkvej 37  

4800 Nykøbing F 

Att.: Dennis Larsen  

Tlf.: 54 84 48 00 lok. 2145    

Fax: 54 85 80 29   

E-mail: del@oek.stam.dk  

Bornholms Kommune 

Ullasvej 23 

Postboks. 160, 3700 Rønne 

Att: Finn Guldbæk 

Tlf.: 56 95 60 00 

Fax: 56 95 73 97 

E-mail: fffgu@bora.dk 

Viborg Amt 

Skottenborg 26 
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Postboks 21 

8800 Viborg 

Att.: Merete Giehm-Reese/Hans Vistrup 

Tlf.: 87 27 18 50 / 87 27 18 41 

Fax: 86 62 39 33  (fax dir. 86 62 68 62) 

E-mail: crbhv@vibamt.dk 

Sønderjyllands Amt 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Att.: Karl Møller 

Tlf.: 74 33 55 41 

Fax: 74 63 11 80 

E-mail: karl_moeller@sja.dk 

Nordjyllands Amt 

Niels Bohrsvej 30, Postboks 8300 

9220 Aalborg Ø. 

Att.: Lise-Lotte Stisager, Dorthe W. Dietz 

Tlf.: 96 35 10 00,  96 35 11 34 

Fax: 98 15 40 29   

E-mail: lls@nja.dk 

Ribe Amt 

Sorsigvej 35 

6760 Ribe 

Att.: Astrid Thorin 
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Tlf.: 79 88 60 00 

Fax: 75 42 49 11   

E-mail: st@ribeamt.dk 

Vejle Amt 

Udvikling og erhverv 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

Att.: Annette Keller/Henning Salling 

Tlf.: 75 83 53 33    

Fax: 75 82 75 64    

E-mail: abk@vejleamt.dk/hsa@vejleamt.dk 

Ringkøbing Amt 

Kultur- og arbejdsmarkedsafdelingen 

Østergade 48 

Postboks 122 

6950 Ringkøbing 

Att.: Jørn Røjgaard Nielsen 

Tlf.: 96 75 30 00 

Fax: 96 75 34 25   

E-mail: ukjr@ringamt.dk 

Århus Amt 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Att.: Annemarie Elverum/Solveig Nielsen 



227

Tlf.: 89 44 64 31/89 44 64 35 

Fax: 8946996   

E-mail:  AG.ERH.AEL@aaa.dk/ 

AG.ERH.SON@aaa.dk 

Fyns Amt 

Kultur- og Voksenuddannelsesafdelingen 

Amtsgården, Ørbækvej 100 

5220 Odense SØ 

Att.: Susanne Rasmussen 

Tlf.: 65 56 10 00 - dir. 65 56 14 08 

Fax: 65 56 10 56  

E-mail:  sra@ava.fyns-amt.dk

Pilot- og demonstrationsprojekter m.v. 

Formål: Formålet med ordningen er: 

• At yde tilskud til pilotprojekter og un-

dersøgelser, herunder forsøgs-fiskeri, 

der kan danne baggrund for konkrete 

beslutninger og målrettet indsats til ud-

vikling og modernisering af fiskerisek-

toren. 

• At yde tilskud til demonstrationsprojek-

ter der kan fremvise resultater af og 
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udbrede kendskabet til mulighederne 

for udvikling og modernisering i fiskeri-

sektoren. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til offentlige myndigheder og 

offentlige institutioner samt forskningsinstituti-

oner, myndigheder eller virksomheder som 

udpeges af Direktoratet for FødevareErhverv. 

Støtte: Til offentlige myndigheder og institutioner, 

herunder forskningsinstitutioner, ydes der til-

skud på 100% af godkendte støtteberettigede 

omkostninger, heraf 50% fra EU og 50% fra 

den danske stat. 

For andre, eksempelvis private erhvervsdri-

vende, bl.a. erhvervsfiskere eller organisatio-

ner inden for fiskerisektoren, kan der ydes til-

skud på 55% af de godkendte støtteberettige-

de omkostninger, heraf 50% fra FIUF og 5% 

fra den danske stat. Den statslige støtte kan 

erstattes med eller suppleres med offentlige 

regionale midler fra amter eller kommuner. 

Den regionale støtte kan udgøre op til 20% af  

de godkendte støtteberettigede omkostninger. 

Beskrivelse: Tilskud kan ydes til: 
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• Pilotprojekter, herunder forsøgsfiskeri, 

der har til formål at bevare fiskeres-

sourcerne ved anvendelse af mere se-

lektive fangstmetoder. 

• Demonstrationsprojekter. 

• Undersøgelser. 

Andre oplysninger: Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

Fax: 33 95 80 80 

E-mail: dffe@dffe.dk

Web-sted: www.dffe.dk

Ansøgning:              Ansøgningsskemaer vedr. pilotprojekter m.v., 

forsøgsfiskerier og demonstrationsprojekter 

kan rekvireres hos:  

Direktoratet for FødevareErhverv 

Kampmannsgade 3 

1780 København V. 

tlf.: 33 95 80 00. 

Ansøgningsskemaer og vejledninger kan også 

findes på Internettet: www.dffe.dk / publikatio-

ner. 
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Ansøgning med bilag indsendes til Direktora-

tet for FødevareErhverv. 

Projekt Baltisk Uddannelsesø 

Formål:                  Formålet med Projekt Baltisk Uddannelsesø 

(PBU) er at fremme reformprocessen ved at 

støtte den demokratiske udvikling generelt i 

de central- og østeuropæiske lande i Øster-

søområdet, idet der gives prioritet til de balti-

ske lande, Skt. Petersborg, Kaliningrad samt 

de østersønære provinser i Polen.  

                                     Endvidere er det formålet at støtte udviklingen 

af disse områders uddannelsessystemer samt 

at medvirke til en generel opkvalificering af 

arbejdsstyrken.

                  Derudover skal ordningen fremme beskæfti-

gelsen på Bornholm.

Målgruppe:                  Ordningen kan søges af såvel offentlige insti-

tutioner som private virksomheder.     
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Støtte:                       Der ydes gennemgående støtte i størrelses-

orden fra 100.000 kr. til 1 mill. kr. Enkelte pro-

jektarrangører har imidlertid modtaget støtte 

på mere end 1 mill. kr.

Til programmets forlængelse er der på finans-

loven for 2003 afsat 15 mill. kr.  

Beskrivelse:               Der kan under ordningen ydes tilskud til pro-

jekter inden for kompetenceområder, hvor der 

på Bornholm er særlige forudsætninger for at 

bidrage til udviklingen i de central- og østeu-

ropæiske lande. 

Der kan blandt andet opnås tilskud til kurser 

inden for følgende områder:

• Erhvervsrettede kurser.

• Kurser indenfor landbrug.  

• Kurser indenfor turisme. 

• Kurser indenfor fiskeri og fiskeriindu-

stri.

• Offentlige serviceuddannelser, herun-

der social- og sundhedsuddannelse og 

pædagoguddannelsen. 

• Almen uddannelse for voksne og unge 

på Bornholms Kommunes gymnasium 

og VUC. 
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• Uddannelse/kurser i offentlig admini-

stration og generel (demokratisk) le-

delse. 

• Kurser i foreningsledelse/folke-

oplysning. 

• Kurser i tilrettelæggelse m.v. af folke-

oplysende arbejde, bl.a. ved oplys-

ningsforbund og idrætsorganisationer. 

• Kurser inden for nyhedsformidling 

m.v., bl.a. elektroniske medier. 

• Kurser i almen pædagogik. 

• Kursusdeltagelse for enkelte elever 

ved det almene skolesystem. 

Det tildelte tilskud dækker typisk udgifter i for-

bindelse med indkvartering, forplejning, rejser, 

undervisning, undervisningsmaterialer, admi-

nistration af projektet, tolkning, kulturelle ar-

rangementer samt revision.

Andre oplysninger: Puljen administreres af Indenrigs - og Sund-

hedsministeriet, hvortil ansøgning om tilskud 

indsendes. Ansøgningerne videresendes her-

efter til Det Rådgivende Udvalg  for ordningen 

henblik på, at udvalget afgiver indstilling til in-

denrigs - og sundhedsministeren  om projekt-

ansøgningerne. Bornholms Kommune vareta-
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ger sekretariatsfunktionen for Det Rådgivende 

Udvalg.

                                                      

Ansøgning:               Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Økonomisk Afdeling 

1. økonomiske kontor 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf.: 33 92  33 60 

Fax: 33 93 15 63 

E-mail: im@im.dk

Pulje til styrkelse af integrationsindsatsen  

Formål: Puljens formål er at styrke og understøtte 

gennemførelsen af integrations- og ligestil-

lingspolitikken vedrørende nye medborgere og 

etniske minoriteter.  

Målgruppe: Inden for puljen kan der ydes støtte til både 

offentlige myndigheder og private organisatio-

ner, enkeltpersoner m.v.  

Støtte:  Puljen er primært en finansieringsmulighed i 

tilfælde, hvor der ikke er mulighed for finansie-

ring fra mere fast etablerede finansieringskil-
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der eller emnemæssigt mere relevante fonde 

og puljer. Ansøgere til bevillingen skal derfor 

redegøre for, at der er foretaget en overvejel-

se og undersøgelse af alternative, relevante 

finansieringskilder. 

Der kan ydes støtte til alle typer af udgifter, 

der er nødvendige for at sikre gennemførelsen 

af de pågældende aktiviteter. Støtten kan gi-

ves enten på grundlag af en ansøgning eller 

inden for rammerne af en samarbejdsaftale 

med Integrationsministeriet. På finansloven for 

2003 er der afsat 5,6 millioner kr. til puljen. 

Beskrivelse:  Der kan ydes hel eller delvis støtte til aktivite-

ter der har følgende formål: 

• Initiativer, der har til formål at udvikle og 

udrede nye metoder og samarbejdsformer 

i integrations- og ligestillingsarbejdet, her-

under særlige projekter om forsøg og me-

todeudvikling. 

• Aktiviteter, der udføres af organisationer 

for de etniske minoriteter samt humanitæ-

re og lignende organisationer, der yder en 

indsats af væsentlig betydning for integra-

tion og ligestilling.  
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• Større opmærksomhedsskabende og op-

lysende indsatser, materialer og arrange-

menter vedrørende integration, ligestilling 

og respekten for mangfoldigheden i 

samfundet. 

• Endvidere kan initiativer i forhold til migra-

tionsbevægelser samt asylansøgeres for-

hold understøttes i et vist omfang. 

Andre oplysninger: Bevillingen administreres af 1. integrations-

kontor, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 

og Integration. 

Ansøgning: Der indgives ansøgning til Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og Integration med en 

projektbeskrivelse og budget for aktiviteten. 

Der er ikke knyttet specifikke ansøgningsfri-

ster til puljen. Ministeriet behandler indkomne 

ansøgninger løbende.  

Meddelte støttebeløb kommer som udgangs-

punkt til udbetaling i det omfang, den pågæl-

dende aktivitet ved den afsluttende regn-

skabsaflæggelse viser sig ikke at være over-

skudsgivende. Støttebeløb vil således helt el-

ler delvist komme til udbetaling med indsen-

delse af dokumenteret og revideret regnskab 
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og en kort afsluttende rapport over gennem-

førte aktiviteter og opnåede resultater senest 

inden en nærmere angiven frist. Regnskabet 

udarbejdes på baggrund af en revisionsin-

struks, der tilsendes støttemodtager sammen 

med meddelelse om tilsagn om støtte. Af-

hængig af de enkelte projekters karakter kan 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-

tegration knytte andre betingelser til støtten. 

Der kan ske forskudsvis udbetaling af meddel-

te støttebeløb, hvis det skønnes nødvendigt 

for at sikre projektets gennemførelse, eller 

hvis det er administrativt enklere og økono-

misk forsvarligt. Forskudsvis udbetaling sker 

alene på grundlag af en skriftlig begrundet an-

søgning herom fra støttemodtageren.  

 Ansøgning sendes til: 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 

og Integration 

Integrationsafdelingen 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Tlf.: 3392 3380 

Fax: 3311 1239 

E-mail: inm@inm.dk
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Regionale Vækstmiljøer 

Formål: Et regionalt vækstmiljø er et samarbejde mel-

lem virksomheder, forsknings- og uddannel-

sesinstitutioner, teknologiske videnformidlere 

og andre relevante aktører. Samarbejdet skal 

tage udgangspunkt i en eller flere erhvervs-

mæssige styrkepositioner inden for et sam-

menhængende geografisk område.

Målgruppe: Et regionalt vækstmiljø etableres af et "kon-

sortium" bestående af minimum to parter, dels 

en institution, der arbejder med teknologi- og 

videnformidling - typisk et Godkendt Teknolo-

gisk Serviceinstitut (GTS) og dels en uddan-

nelsesinstitution, f.eks. inden for de korte vide-

regående uddannelser, de tekniske og mer-

kantile mellemlange videregående uddannel-

ser, et universitet, en handelshøjskole m.v.  

Der må gerne indgå flere uddannelsesinstitu-

tioner og teknologiske videnformidlere i kon-

sortiet. Derudover kan der indgå forskellige 

andre samarbejdspartnere i konsortiet - f.eks. 

virksomheder, amter/kommuner, TIC, er-

hvervsråd, brancheforeninger og private kon-

sulenter. 
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Støtte: Statstilskuddet til et vækstmiljø kan højst ud-

gøre 60% af dets samlede budget. Der kan 

ydes op til 100% tilskud til generelle aktivite-

ter, og disse må højst udgøre 20% af det sam-

lede omkostningsbudget i vækstmiljøet. Dog 

kan der dispenseres for denne regel, at de 

generelle aktiviteter kan udgøre op til 30% i 

vækstmiljøets første år. Projektaktiviteter ud-

gør således hovedparten af aktiviteterne i et 

vækstmiljø, nemlig 80% (undtagen det første 

år). Der ydes højst 50% i statstilskud til disse 

aktiviteter. Hovedreglen er, at 50% af finansie-

ringen til hvert enkelt projekt skal bestå af pri-

vat lokal medfinansiering. Dette skal sikre, at 

de gennemførte aktiviteter er så relevante for 

de lokale virksomheder, at de er villige til at 

medfinansiere projekterne. Der kan dog indgå 

offentlig lokal medfinansiering i projekterne, 

hvis omstændighederne taler for det. Den pri-

vate medfinansiering skal dog som minimum 

udgøre 25% af det pågældende projekts bud-

get. 

Staten giver i forbindelse med de regionale 

vækstmiljøer tilskud til forsknings- og uddan-

nelsesinstitutioner (erhvervsskoler, universite-

ter, handels- og ingeniørhøjskoler m.v.) og in-
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stitutioner, der arbejder med viden- og tekno-

logiformidling. I begrænset omfang kan der 

også ydes tilskud til andre, f.eks. erhvervsråd, 

TIC'ere, amter eller lignende, som spiller en 

central rolle i vækstmiljøet. Virksomheder kan 

ikke modtage tilskud. 

Beskrivelse: Der er således to typer aktiviteter forbundet 

med et regionalt vækstmiljø, henholdsvis ge-

nerelle aktiviteter og projektaktiviteter. 

Generelle aktiviteter er f.eks. koordinering 

mellem vækstmiljøets parter, udarbejdelse af 

analyser og udredninger, rådgivning af virk-

somheder, etablering af netværk, formidlings-

aktiviteter, konferencer, etablering og drift af 

hjemmeside, udarbejdelse af markedsfø-

ringsmaterialer (brochurer m.v.), udgifter til 

etablering, husleje m.v.  

Projektaktiviteter kan f.eks. være projekter 

vedr. produktionsteknologi, anvendelse af IT, 

arbejdsmiljø og sikkerhed, organisation, ledel-

se og kompetence o.lign. Projektaktiviteterne 

skal befinde sig i krydsfeltet mellem forskning, 

udvikling, undervisning og rådgivning. 

Vækstmiljøets forskningsaktiviteter må kun 
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udgøre en mindre del af det samlede antal 

igangsatte projekter. 

Ansøgning: Vejledning og ansøgningsskema findes på 

web-adressen www.vtu.dk.

Andre oplysninger: Ordningen administreres af Ministeriet for Vi-

denskab, Teknologi og Udvikling, Bredgade 

43, 1260 København K, Tlf.: 3392 9700. 

Tilskud til kommunale udviklingsprojekter i land-

distrikterne 

Formål: At fremme erhvervsudvikling, service og bo-

sætning i landdistrikterne. 

Målgruppe: Det er en forudsætning, at der er tale om en 

særligt vanskeligt stillet kommune, da tilskud-

dene ydes med hjemmel i § 19 i lov om kom-

munal udligning og generelle tilskud til kom-

muner og amtskommuner, der netop vedrører 

de særligt vanskeligt stillede kommuner. Disse 

kommuner omfatter bl.a. de kommuner, der 

har et beskatningsgrundlag på under 90% af 

landsgennemsnittet. 
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Støtte: Beløbsrammen for de samlede tilskud udgør 

op til 5 mill. kr. 

Beskrivelse: Der ydes alene tilskud til kommuner, der 

iværksætter forsøgsprojekter. Ved tildelingen 

af tilskud til forsøgsprojekter lægges der her-

udover bl.a. vægt på: 

• At projektet har et udviklingselement, og 

dermed ikke alene viderefører eksisteren-

de aktiviteter. 

• At projektet har værdi og interesse udover 

det rent lokale. 

• At projektet er konkret og består af andet 

end alene udredningsarbejde. 

• At projektets resultater formidles til andre 

kommuner. 

• At der lokalt er sikret en rimelig medfinan-

siering. Der er dog ikke fastsat en bestemt 

tilskudsprocent, dvs. andel af de samlede 

udgifter, der ydes tilskud til. 

• At kommunen generelt har formuleret en 

landdistriktspolitik.  

Der ydes normalt ikke tilskud til enkeltstående 

anlægsaktiviteter, til almindelige vedligehol-

delsesopgaver, til turistanlæg og -faciliteter 

samt til erhvervelse af fast ejendom. Der kan 

dog ydes tilskud til disse aktiviteter, såfremt 
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de udgør en begrænset del af et bredere pro-

jekt. 

Andre oplysninger: Indenrigs- og Sundhedsministeriets 2. øko-

nomiske kontor administrerer puljen.     

Ansøgning: Ansøgning om tildeling af tilskud indsendes til: 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Økonomisk Afdeling  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf.: 33 92 33 60  

Fax:  33 93 15 63 

E-mail: im@im.dk 

Tilskud til kommuner til medfinansiering af EU-

projekter 

Formål: At bidrage til erhvervsudvikling og beskæfti-

gelsesfremme i vanskeligt stillede kommuner. 

Målgruppe: Det er en forudsætning, at der er tale om en 

særligt vanskeligt stillet kommune, da tilskud-

dene ydes med hjemmel i § 19 a i lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til 
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kommuner og amtskommuner, der netop ved-

rører de særligt vanskeligt stillede kommuner. 

Disse kommuner omfatter bl.a. de kommuner, 

der har et beskatningsgrundlag på under 90% 

af landsgennemsnittet. 

Støtte: Beløbsrammen for de samlede tilskud udgør 

ca. 16 mill. kr. i 2003. 

Beskrivelse: Der ydes alene tilskud til projekter som har 

fået, eller forventer at få tilskud fra de regiona-

le EU-støtteordninger. Ved de regionale støt-

teordninger forstås støtteordninger, der finan-

sieres af EU’s strukturfonde og som omfatter 

et bestemt geografisk område af Danmark. 

For at komme i betragtning til et tilskud, skal 

følgende betingelser tillige være opfyldt: 1) 

Kommunen har givet tilsagn om kommunal 

medfinansiering af projektet; og 2) Tilskuddet 

anvendes til den kommunale medfinansiering 

af projektet. 

Andre oplysninger: Indenrigs- og Sundhedsministeriets 2. øko-

nomiske kontor administrerer puljen.     
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Ansøgning: Der er ansøgningsfrist til ordningen 1. marts 

og 1. oktober hvert år. Ansøgningen skal i det 

væsentlige være af samme detaljeringsgrad 

som ansøgningen til den instans, der yder til-

skud fra de regionale EU-støtteordninger. An-

søgning om tildeling af tilskud indsendes til: 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Økonomisk Afdeling  

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

Tlf.: 33 92 33 60  

Fax:  33 93 15 63 

E-mail: im@im.dk 

Ø-støtte

Formål: At sikre levevilkårene i de små øsamfund 

Målgruppe: Beboerne på de 27 små øer, der er omfattet 

af lov om støtte til de små øsamfund. 

Støtte: Tilskud og/eller lån 
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Der budgetteres i finansloven for 2003 med 

5.5 mill. kr. til projekter og 1,0 mill. kr. til drift af 

sekretariatet under Sammenslutningen af 

Danske Småøer.  

Beskrivelse: Der ydes støtte til et bredt spektrum af formål. 

Skov- og Naturstyrelsen prioriterer projekter, 

der medvirker til at skabe eller bevare ar-

bejdspladser på øen højt, men også projekter, 

der medvirker til at øge omsætningen på øen, 

og kulturelle projekter der har til formål at be-

vare den oprindelige økultur, prioriteres højt. 

Med den forhøjede pulje prioriteres projekter 

vedrørende byggeri, økologiske spildevands-

løsninger m.v., der styrker de mindre øers mu-

lighed for at fungere på et bæredygtigt grund-

lag. 

Der må påregnes en vis selvfinansiering 

og/eller medfinansiering. Støtten kan variere 

mellem 25% og 75%. I enkelte tilfælde ydes 

100% støtte.  

Andre oplysninger: Ordningen administreres af Skov- og Natur-

styrelsen. 
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Ansøgning: Ved ansøgning anvendes særlige ansøg-

ningsskemaer, der kan rekvireres i: 

Skov- og Naturstyrelsen

Fyns Statsskovdistrikt

Sollerupvej 22

5600 Faaborg 

eller hos: 

Sammenslutningen af Danske Småøer

Sekretariatet

Avernakø

5600 Faaborg. 

Ansøgningsfrister er den 1. marts, 1. august 

og 1. november. 

 Ansøgning sendes til: 

Skov- og Naturstyrelsen 

 Fyns Statsskovdistrikt 

 Sollerupvej 22

 5600 Faaborg 

Tlf.: 62 65 17 77 

 Fax: 63601049
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ddannelse og efteruddannelse 

ErhvervsPhD-initiativet   

Formål: Formålet med ErhvervsPhD-initiativet er, at 

uddanne forskere med indsigt i de erhvervs-

mæssige aspekter af forskning og udvikling, at 

opbygge personlige netværk til udveksling af 

viden mellem virksomheder og dan-

ske/udenlandske forskningsinstitutioner, samt 

at fremme dansk erhvervslivs udviklingsmu-

ligheder. 

Målgruppe: ErhvervsPhD-initiativet henvender sig til per-

soner på kandidatniveau med kvalifikationer til 

at gennemføre et ph.d. projekt, universiteter, 

samt virksomheder, der fagligt kan understøt-

te et 3-årigt erhvervrettet forsknings- og ud-

dannelsesprojekt.  

Støtte: Støtten ydes som: 

• 50% af kandidatens løn, for tiden kr. 9.000 

pr. måned i tre år.  



248

• Tilskud til kandidatens deltagelse i konfe-

rencer og erhvervskurser, maks. kr. 

57.000. 

• Tilskud til udlandsophold. 

Der gives desuden tilskud til uddannelsesinsti-

tutionen. 

Beskrivelse: Initiativet omfatter et samarbejde mellem et 

universitet, en ErhvervsPhD-kandidat og en 

virksomhed, samt evt. en sektorforskningsin-

stitution. ErhvervsPhD-kandidaten skal basere 

sin uddannelse på et forskningsprojekt, der er 

forankret i virksomheden.  

  ErhvervsPhD-kandidaten vejledes af mindst to 

vejledere, en fra universitetet og en fra virk-

somheden, samt evt. en vejleder fra tredje-

part. I særlige tilfælde kan universitetet udpe-

ge en person, der ikke er ansat på universite-

tet som hovedvejleder, fx fra en sektorforsk-

ningsinstitution. Kandidaten ansættes med løn 

i virksomheden under hele ErhvervsPhD-

uddannelsen, og deler sin tid/placering imel-

lem virksomheden og universite-

tet/sektorforskningsinstitutionen.  
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Der stilles ingen krav til, om universitetet er 

dansk eller udenlandsk, ligesom der heller ik-

ke stilles krav til den studerendes nationalitet. 

Hvis studiet gennemføres på et udenlandsk 

universitet, skal der til projektet tilknyttes en 

vejleder fra et dansk universitet eller sektor-

forskningsinstitution.  

Ansøgning: Ansøgningsskemaer og vejledning kan rekvi-

reres på web-adressen www.erhvervsphd.dk

Andre oplysninger: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-

ling, ErhvervsPhD-sekretariatet, Bredgade 43, 

1260 København K, Tlf.: 7226 6595. 

Pulje til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden 

for det sociale felt (Uddannelsespulje) 

Formål: Puljens formål er at støtte  udviklingen af per-

sonlige kompetencer hos de frivillige medar-

bejdere i frivillige sociale organisationer. 

Målgruppe: Målgruppen er grupperinger, foreninger og 

organisationer, som udfører deres arbejde in-

den for rammerne af det, man traditionelt vil 

definere som en frivillig social organisation. 
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Dermed menes organisationer, der på frivilligt 

grundlag og ifølge deres vedtæg-

ter/retningslinier har det primære formål at fo-

rebygge eller sigte på at løse problemer inden 

for det sociale og sundhedsmæssige område. 

Støtte: 2 x 10 mill. kr. i henholdsvis 2003 og 2004 til 

alle tre støtteformer (heraf 2 x ca. 6 mill. kr. til 

støtteform A). 

Beskrivelse:  Uddannelsespuljen er delt op i tre forskellige 

støtteformer: 

A: Økonomisk støtte til de frivillige sociale or-

ganisationers egne uddannelsesaktiviteter 

(ansøgningsfrist: første mandag i november 

før det pågældende bevillingsår). 

B: Åbent kursustilbud til frivillige (kursuskata-

log udsendes to gange årligt). 

C: Konsulentstøtte til realisering af kursusi-

déer (telefonisk eller skriftligt henvendelse). 

Andre oplysninger: Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 

administrerer ordningen. Retningslinier og 

støtteformerne er nærmere beskrevet i bro-
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churen ”Oversigt over retningslinier og støtte-

former for uddannelsespuljen 2003 og 2004”. 

Ansøgning: Der skal anvendes ansøgningsskema til støt-

teform A. Brochuren og ansøgningsskema til 

støtteform A kan rekvireres ved henvendelse 

til Kontaktudvalgets sekretariat telefon 6614 

6061. 

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde 

Pantheonsgade 5, 3. sal 

Postboks 158 

5100 Odense C 

Programstøtteordningen 

Formål: Støtte udvikling og produktion af supplerende 

mediepædagogiske materialer fx netbaserede 

materialer, videoprogrammer og 

multimedieproduktioner, som kan bidrage til 

en yderligere kvalitetsdimension i under-

visningen. 

Målgruppe: Forlag, organisationer, enkeltpersoner, medie- 

og it-producenter m.m. 
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Støtte: Som hovedregel udbetales støtten som  pro-

duktionsgaranti med tilbagebetalingsklausul, 

og der kan søges til alle uddannelsesområder, 

hvor der er et behov for midler, som ikke kan 

produceres på almindelige markedsvilkår. I 

enkelte tilfælde kan der ydes direkte tilskud til 

et projekt. 

Beskrivelse: På Undervisningsministeriets hjemmeside, 

www.uvm.dk, er der en udførlig beskrivelse af 

ordningen. Her kan man læse om ansøg-

ningsfristerne og de indsatsområder, ansø-

gerne skal tilgodese med projekterne. På 

hjemmesiden vælger man ”Om ministeriet > 

Tilskud > Programstøtteordningen”. 

Ansøgning: Der lægges vægt på nytænkning og udnyttel-

se af de digitale teknologier. Undervisnings-

midler til grupper med særlige behov priorite-

res, og der lægges vægt på, at der inddrages 

tværfaglige vinkler i undervisningsmidlerne. 

En ansøgning til Programstøtteordningen skal 

indeholde: 

• Beskrivelse af projektet, eventuelt sam-

men med et manuskript eller en stump vi-

deofilm. 
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• Målgruppe for projektet: Grundskole, ung-

domsuddannelse eller voksenundervis-

ning. 

• Pædagogisk idé med projektet. 

• Budget. 

• Plan for projektets finansiering. 

• Distributionsmuligheder. 

• Resuméskema. 

Ansøgning sendes i 7 eksemplarer til: 

Undervisningsministeriet 

Programstøtteordningen 

Frederiksholms kanal 26 

1220 København K 

SVU – Statens VoksenUddannelsesstøtte 

Formål: Lov om statens voksenuddannelsesstøtte 

(SVU) er etableret med virkning fra 1. januar 

2001 og erstatter dele af den tidligere Vok-

senUddannelsesstøtte (VUS) og uddannel-

sesorlovsydelse. Det er sket som led i etable-

ringen af voksenuddannelsesreform, der 

blandt andet indebærer, at de tre tidligere 

støtteordninger for voksnes deltagelse i ud-
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dannelse – AMU-kursusgodtgørelse, VUS og 

uddannelsesorlovsydelse – erstattes af to nye 

støttesystemer: 

• Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), 

der dækker støtte til uddannelse på folke-

skoleniveau,  gymnasialt niveau og vide-

regående niveau.  

• Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsret-

tet voksen- og efteruddannelse (VEU-

godtgørelse), som dækker støtte til er-

hvervsrettet voksenuddannelse til og med 

erhvervsuddannelsesniveau. 

Fra 1. januar 2001 kan der til én bestemt ud-

dannelse kun ydes støtte efter ét af disse støt-

tesystemer. Der er i alt afsat 452,9 mill. kr. til 

SVU-ordningen i finansåret 2003. SVU-

ordningen er opdelt i to dele. Den ene del ved-

rører støtte til at deltage i undervisning på fol-

keskoleniveau og gymnasial uddannelse. Den 

anden del vedrører støtte til at deltage i un-

dervisning på videregående niveau. Kravene 

til støtte er ikke helt ens for de to dele. 

1. SVU til undervisning på folkeskoleniveau og gymnasialt ni-

veau 
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Målgruppe: Kortuddannede voksne i beskæftigelse og 

ledige dagpengeberettigede. 

Støtte: SVU udgør den maksimale dagpengesats og 

nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsunder-

visning. Til deltagelse i almen voksenuddan-

nelse og HF ydes desuden støtte til deltager-

betalingen. SVU til folkeskoleniveau og gym-

nasialt niveau ydes i højst 80 uger for den en-

kelte uddannelsessøgende. Tidligere brugt 

VoksenUddannelsesstøtte (VUS) fradrages. 

Det samme gælder uddannelses-

orlovsydelse, der er brugt de seneste 5 år fra 

ansøgningstidspunktet. 20-24 årige uddannel-

sessøgende kan dog højst få SVU i 18 uger til 

forberedende voksenundervisning. Ledige kan 

højst få SVU i op til 6 uger i dagpengeperio-

den. 

Beskrivelse: For at få SVU til undervisning på folkeskoleni-

veau og gymnasial uddannelse skal den ud-

dannelsessøgende opfylde følgende betingel-

ser:

• Være fyldt 25 år, men ikke 60 år. 20-24 

årige kan dog få SVU til at deltage i forbe-

redende voksenundervisning. 
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• Være dansk statsborger, tilmeldt folkeregi-

stret i Danmark, tilhører det danske min-

dretal i Sydslesvig eller i øvrigt ligestillet 

med danske statsborgere. 

• Være kortuddannet, dvs. 7-8 års skole-

gang + erhvervsrettet uddannelse uanset 

varighed eller 9-10 års skolegang + højst 

2-årig erhvervsrettet uddannelse eller for-

ældet uddannelse. 

• Mindst 26 ugers beskæftigelse på nuvæ-

rende arbejdsplads i Danmark som løn-

modtager, selvstændig eller medarbejden-

de ægtefælle. Ledige dagpengeberettige-

de kan dog få SVU i op til 6 ugers selv-

valgt uddannelse. 

• Skal som beskæftigede lønmodtagere ha-

ve indgået aftale med arbejdsgiveren om 

orlov til at deltage i uddannelsen. 

• Være optaget eller fået tilsagn om opta-

gelse på uddannelse, der berettiger til 

SVU. 

Man kan ikke få SVU samtidig med statens 

uddannelsesstøtte (SU) eller anden lignende 

offentlig ydelse, der tilsigter at dække leveom-

kostninger, sygedagpenge eller ydelser, der 

skal dække udgifter til aflønning af medhjælp. 
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Man kan ikke få SVU i perioder, hvor man er 

berettiget til løn fra et praktiksted. 

Man kan få SVU til at deltage i 

• Forberedende voksenundervisning 

• Almen voksenuddannelse og 

• Gymnasial uddannelse. 

SVU kan gives til disse uddannelser, når de er 

tilrettelagt på heltid eller deltid. Ved deltidsud-

dannelse skal den ugentlige uddannelsestid 

og nedsættelsen af arbejdstiden være på 

mindst 6 timer. 

2. SVU til undervisning videregående niveau 

Målgruppe: Voksne beskæftigede eller ledige dagpenge-

berettigede. 

Rettigheder: SVU udgør den maksimale dagpengesats. 

SVU til videregående niveau ydes i højst 52 

uger på heltid inden for 5 år, der løbende 

genoptjenes. Uddannelsesorlovsydelse, der er 

brugt de seneste 5 år fra ansøgningstidspunk-

tet, trækker fra. Ledige kan højst få SVU i op 

til 6 uger i dagpengeperioden. 
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Beskrivelse: For at få SVU til uddannelse på videregående 

niveau skal den uddannelsessøgende 

• Være fyldt 25 år, men ikke 60 år. 

• Være dansk statsborger, tilmeldt folkeregi-

stret i Danmark, tilhører det danske min-

dretal i Sydslesvig eller i øvrigt ligestillet 

med danske statsborgere. 

• Have haft mindst 3 års beskæftigelse in-

den for de seneste 5 år som lønmodtager, 

selvstændig eller medarbejdende ægte-

fælle. For deltidsbeskæftigelse dog sva-

rende til 2 år. Ledige dagpengeberettigede 

kan dog få SVU i op til 6 ugers selvvalgt 

uddannelse. 

• Som beskæftigede lønmodtagere have 

indgået aftale med arbejdsgiveren om or-

lov til at deltage i uddannelsen. 

• Være optaget eller fået tilsagn om opta-

gelse på uddannelse, der berettiger til 

SVU. 

Man kan ikke få SVU samtidig med statens 

uddannelsesstøtte (SU) eller anden lignende 

offentlig ydelse, der tilsigter at dække leveom-

kostninger, sygedagpenge eller ydelser, der 

skal dække udgifter til aflønning af medhjælp. 
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Man kan ikke få SVU i perioder, hvor man er 

berettiget til løn fra et praktiksted. 

Man kan få SVU til at deltage i: 

• Videregående uddannelse, der er udbudt 

som åben uddannelse og omfattet af en 

uddannelsesbekendtgørelse. 

• Fagspecifikke kurser på videregående ni-

veau, der er udbudt som åben uddannel-

se. I Finanslovsforslaget for 2003 er SVU 

til fagspecifikke kurser dog foreslået af-

skaffet pr. 1. januar 2003. 

• Supplerende uddannelsesaktiviteter med 

henblik på at opfylde adgangskrav på ud-

dannelser, hvor der er fastsat adgangs-

krav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2 i 

lov om åben uddannelse. 

SVU kan gives til disse uddannelser, når de er 

tilrettelagt på heltid. 

Andre oplysninger: SVU-ordningen administreres af SUstyrelsen i 

samarbejde med a-kasserne, de amtslige 

voksenuddannelsescentre (VUC) og de 4 

centre for information om videregående ud-

dannelser (ivu*Centre). A-kasserne, VUC og 

ivu*Centrene vejleder om støtteordningen og 
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varetager ansøgningsproceduren, mens 

SUstyrelsen bevilger og udbetaler støtten. 

Ansøgning: Ansøgning sker på et særligt skema, der afle-

veres til a-kassen eller et VUC, når man søger 

SVU til uddannelse på folkeskole- eller gym-

nasialt niveau og til a-kassen eller et 

ivu*Center, når man søger SVU til uddannelse 

på videregående niveau. 

Skemaet fås i a-kassen, på VUC eller 

ivu*Centret eller printes fra hjemmesiden 

www.svu.dk. 

Undervisningsministeriets tips- og lottopulje 

Formål: Til fremme og udbredelse af aktiviteter og nye 

tiltag inden for undervisnings- og folkeoplys-

ningsområdet. 

Målgruppe: Tilskud kan ydes til foreninger, organisationer, 

enkeltpersoner, grupper m.fl. 

Støtte: Støtten uddeles så vidt muligt som større en-

keltbevillinger i forbindelse med den samlede 

fordeling af tips- og lottomidlerne. Ansøgnin-
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ger om mindre beløb søges imødekommet 

ved bevilling - ofte i årets løb - af ministeriets 

rådighedsbeløb, der er afsat af tips- og 

lottomidlerne året før.  

Beskrivelse: Puljerne fordeles som éngangstilskud til kon-

krete formål med bredere sigte. Inden for dis-

se områder kan de konkrete formål fx være 

udgivelse af bøger, undervisningsmaterialer, 

pjecer, foldere m.m. 

Der ydes normalt ikke støtte til: 

• Formål der har mulighed for at opnå støtte 

i henhold til gældende lovbestemmelser 

eller finanslovbevillinger. 

• Løbende driftsudgifter. 

• Løn (i særlige tilfælde dog muligt, hvis ud-

giften er midlertidig, og der står en institu-

tion bag, som kan administrere bevillin-

gen). 

• Etablering/ombygning af lokaler m.v. 

• Til honorarer. 

• Studierejser og -ophold. 

• Skole-/klasserejser, ekskursioner og ud-

vekslingsrejser. 

• Lokalt afgrænsede formål. 
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Andre oplysninger: Puljen administreres af Undervisningsministe-

riets Økonomiforvaltning. Kontoret udarbejder 

indstilling til undervisningsministeren, der med 

godkendelse af Finansudvalget træffer afgø-

relse om størrelsen og fordelingen af de be-

løb, der kommer til udbetaling i maj/juni må-

ned hvert år. Der henvises til 

www.tipsmidler.dk.

Ansøgning: Puljen annonceres hvert år den 1. oktober. 

Der anvendes ikke ansøgningsskema. An-

søgningen skal indeholde en beskrivelse af og 

tidspunktet for aktiviteterne, budget, oplysning 

om eventuel tidligere opnået støtte samt op-

lysning om ansøgt/opnået tilskud fra anden 

side.  

Ansøgning sendes til: 

Undervisningsministeriet 

Institutionsstyrelsen 

Økonomiforvaltningen 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Mærk kuverten TIPS/LOTTO 

Tlf.: 33 92 50 86. Fax: 33 92 50 41 

E-mail: lokyh1@uvm.dk   
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Landsdækkende/regionale                         

støtteordningerne  

Hovedparten af støtteordningerne i denne publikation er landsdæk-

kende. Der er dog enkelte regionale støtteordninger, som kun støtter 

projekter, der vedrører en del af landet. 

Det drejer sig om følgende ordninger: 

Den Jysk-fynske IT-korridor 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje 

Mål 2 Regionalfonden 

Mål 2 Socialfonden 

Projekt Baltisk Uddannelsesø 

Tilskud til kommunale udviklingsprojekter i landdistrikterne 

Tilskud til kommuner til medfinansiering af EU-projekter 

Ugunstigt stillede områder (tilskud til jordbrugere på visse småøer) 
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Støtteordningerne i alfabetisk orden 

Afsætningsfremme...........................................................................42 
Aftalt boligforbedring ........................................................................32 
Amatørkultur: Udviklingspuljen til amatørkulturelle og folkelige 
 kulturaktiviteter......................................................................120 
Botilbud og andre sociale tilbud til yngre fysisk handicappede 
 (BOFY) .................................................................................161 
Brobyggerordning ............................................................................26 
Byfornyelsesforsøg ..........................................................................34 
Bygning af fiskerfartøjer ...................................................................44 
Bygningsforbedringsudvalg..............................................................36 
Bygningsfornyelse ...........................................................................38 
Byudviklingspulje ...........................................................................203 
Center for Dansk Billedkunst..........................................................121 
Center for kultursamarbejde med udviklingslande..........................123 
Centerkontraktordningen .................................................................46 
Demonstrationsprojekter, miljøvenligt landbrug (MVJ og økologi) ....48 
Den Jysk-fynske IT-korridor .............................................................50 
Det Danske Filminstitut ..................................................................125 
Energiforskningsprogrammet, EFP ..................................................10 
EQUAL ..........................................................................................188 
Erhvervsinnovatørinitiativet ..............................................................54 
ErhvervsPhD-initiativet...................................................................247 
Etablering og modernisering af akvakultur .......................................57 
EU- KULTUR 2000 ........................................................................129 
Forbedring af boligforholdene for udviklingshæmmede og fysisk 
 handicappede (BOSIM) ..........................................................40 
Frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 
 (PUF)....................................................................................162 
Fællesinitiativet LEADER+.............................................................197 
Hjemmeservice ..............................................................................198 
Kulturministeriets udvalg for idræt..................................................132 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje ....................199 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets udviklings- og analysepulje ....183 
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Innovationsmiljøer............................................................................59 
Investeringer i fiskerihavnes faciliteter..............................................64 
Investeringer vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning 
 af fisk og fiskervarer................................................................67 
Isbryderordning................................................................................28 
Kollektive foranstaltninger ................................................................69 
Kunststøtte: Statens kunstfond ......................................................134 
Kunststøtte: Statens værksteder for Kunst og håndværk ...............138 
Litteratur: Litteraturrådet ................................................................141 
Lokal radio og tv ............................................................................145 
Lokale og Anlægsfonden ...............................................................142 
MEDIA Desk Danmark...................................................................148 
Modernisering og forbedring af fiskefartøjer.....................................73 
Mål 2 Regionalfonden....................................................................204
Mål 2 Socialfonden ........................................................................208 
Mål 3..............................................................................................216 
Nordisk Industrifond.........................................................................75 
Ophugning m.v. af industrifartøjer ....................................................77 
Pilot- og demonstrationsprojekter m.v. ...........................................227 
Program for renere produkter...........................................................13 
Programstøtteordninger .................................................................251 
Projekt Baltisk Uddannelsesø ........................................................230
Psykiatriaftale 2003-2006 ..............................................................169 
Pulje til forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre .............167 
Pulje til nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere 
 og flygtninge ...........................................................................30 
Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på 
 alkoholområdet .....................................................................185
Pulje til styrkelse af integrationsindsatsen......................................233 
Pulje til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale 
 felt (Uddannelsespuljen) .......................................................249 
Puljen til socialt udsatte grupper ....................................................164 
Regionale vækstmiljøer .................................................................237 
Skibsbevaringsfonden....................................................................149
Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (tidligere 15 M).......171 
Statens Musikråd ...........................................................................151 
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